ปกหน้าด้านในแบบที่ 1

วิสัยทัศน์

กปภ. จะเป็นองค์กรชัน้ นำ�ระดับสากล
ทีใ่ ห้บริการน้�ำ ประปาด้วยมาตรฐานและบริการที่เป็นเลิศ

Vision

PWA shall be a leading organization
of universal standards which provides a standard
and excellent drinking water supply service
to population across the country.

รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค
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หน้า1 แบบที่ 1

กปภ. เป็นรัฐวิสาหกิจทีผ่ ลิตและจำ�หน่ายน้�ำ ประปาทีไ่ ด้มาตรฐาน
รวมทัง้ ให้บริการอืน่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับน้�ำ ประปา
โดยมีความภูมใิ จทีไ่ ด้มบี ทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของประชาชนในส่วนภูมภิ าคให้ดยี ง่ิ ขึน้

พันธกิจ
Mission
PWA is a state enterprise that produces
and supplies standard tap water
and provides other waterworks-related services.
PWA is proud of having its role
in improving the quality of lives
of Thai people in all regions of the country.
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หน้าที่ 2 แบบที่ 1

มุ่ง   มั่น   เพื่อ   ปวงชน
มุ่ง
มั่น
เพื่อ
ปวงชน

มุง่ เน้นคุณธรรม
มั่นใจคุณภาพ
เพื่อสุขของสังคม
ปวงชนประทับใจ

ค่านิยมหลักขององค์กร
Organization Values
C
C
A 		
B
M

A

B

M

Committed to the corporate integrity
Assuring the quality
Bringing happiness to the society
Making people impressed with services
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หน้าที่ 3 แบบที่ 1

PWA

มุ่งมั่นพัฒนางาน
บริการด้วยหัวใจ ก้าวไกลสู่สากล

วัฒนธรรมองค์กร
Organization Culture
Committed to Development of Work,
Service Mind and International Standard
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เป้าหมายหลักในระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2555-2559)
การเป็นองค์กรที่มีระบบผลิต
จ่ายน้ำ�และระบบบริการที่เป็นเลิศ
เป้าประสงค์ที่ 1: ด้านการผลิตจ่ายน้ำ�

เป้าประสงค์ที่ 3: ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ 4: ด้านทรัพยากรบุคคล
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หน้า5 แบบที่ 1

Main Goals in 5 Years (2012-2016) :
Operation-Customer Service
Excellence
Objective No.1 : Operation

Objective No.2 : Customer Service

Objective No.3 : Information Technology

Objective No.4 : Human Resources Development

Objective No.5 : Finance and Investment
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สารประธานกรรมการ
Message from the Chairman of PWA
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังเช่นในปัจจุบัน
ที่เกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจน
การผันผวนของเศรษฐกิจทั่วโลก นอกจากนี้ เมื่อต้นปี 2555
ยั ง ถื อ เป็ น ช่ ว งที่ ป ระเทศไทยของเราฟื้ น ตั ว จากอุ ท กภั ย
ครั้งใหญ่ เหตุปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้การประปาส่วนภูมิภาค
(กปภ.) ไม่สามารถหยุดยืนนิ่งอยู่กับที่ได้อีกต่อไป แต่กลับ
จะต้ อ งมุ่ ง มั่ น ก้ า วเดิ น ต่ อ ไปอย่ า งมี ทิ ศ ทางผ่ า นแผน
ยุทธศาสตร์องค์กร กปภ. (ฉบับที่ 2) ปี 2555 – 2559
ซึง่ ผูบ้ ริหารของ กปภ. ร่วมกันรังสรรค์ขน้ึ มาอย่างน่าภาคภูมใิ จ
ปี 2555 นี้เป็นปีแรกที่ กปภ. ประกาศใช้วิสัยทัศน์
ใหม่ “กปภ.จะเป็นองค์กรชั้นนำ�ระดับสากล ที่ให้บริการ
น้�ำ ประปาด้วยมาตรฐาน และบริการทีเ่ ป็นเลิศ” ซึง่ แสดงถึง
การให้ความสำ�คัญไม่เพียงต่อคุณภาพของน้�ำ ประปาเท่านั้น
แต่ ยั ง ผนวกการมุ่ ง เน้ น บริ ก ารที่ ดี ไว้ ด้ ว ยการบู ร ณาการ
แผนยุ ท ธศาสตร์ เ ข้ า กั บ กระบวนการผลิ ต น้ำ � ประปา
การตรวจสอบและการทดสอบ และระบบจ่ายน้ำ�ไปจนถึง
หน้ า ประตู บ้ า นของลู ก ค้ า ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
ทั้ ง กระบวนการ จึ ง เป็ น ความมุ่ ง หวั ง ตั้ ง มั่ น ของ กปภ.
เพือ่ สนองตอบความคาดหวังของลูกค้าผูใ้ ช้น�้ำ ในส่วนภูมภิ าค
ทั่วประเทศทั้ง 74 จังหวัดที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของ กปภ. ให้ ส อดคล้ อ งกั น พอดี ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น การ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของพีน่ อ้ งประชาชนให้ได้ใช้น�้ำ ประปา
ทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกอย่างเพียงพอ
และทั่วถึงที่ส่งผ่านออกมาจากใจใฝ่บริการของพนักงาน
กปภ. ทุกคน

ปี 2555 นี้เป็นปีแรกที่ กปภ. ประกาศ
ใช้วิสัยทัศน์ใหม่ กปภ. จะเป็นองค์กร
ชั้นนำ�ระดับสากล ที่ให้บริการน้ำ�ประปา
ด้วยมาตรฐาน และบริการที่เป็นเลิศ
In 2012, PWA has initially promulgated its new vision: "PWA shall be
a leading organization of universal
standards which provides a standard and excellent drinking water
supply service to population across
the country."
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Nowadays, rapid changes caused by internal
and external factors such as economic fluctuations
around the globe and Thailand’s recent recovery
(in early 2012) from the Big Flood in 2011 have
urged the Provincial Waterworks Authority
(PWA) to keep moving forwards through
the PWA’s Corporate Strategic Plan
(No.2) 2012-2016 jointly and
proudly created by PWA’s
executives.
In 2012, PWA has
initially promulgated
its new vision : “PWA shall
be a leading organization
of universal standards which
provides a standard and excellent drinking water supply service to
population across the country”, which
indicated that PWA has given the importance
not only to the quality of tap water but also to its
provision of excellent services. Moreover, PWA has
integrated its corporate strategic plan to the
processes of tap water production, inspection and
testing and the system of tap water supply directly
to the front doors of its customers’ residences totally
in accordance with the required standards. Therefore,
PWA is fully committed to perfectly responding to
expectations of its customers and water users in 74
provinces nationwide under the areas of PWA’s
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นอกจากนี้ ผมขอแสดงความยิ น ดี อ ย่ า งยิ่ ง กั บ นางรั ต นา กิ จ วรรณ
ท่านผู้ว่าการ ซึ่งถือเป็นผู้ว่าการสตรีคนแรกของ กปภ. และได้รับคัดเลือกให้เป็น 1
ใน 21 ผูห้ ญิงเก่งจาก 21 สาขาอาชีพตามโครงการ Women Who Make a Difference
awards หรือ รางวัลแตกต่างอย่างสตรี ประจำ�ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
มุง่ เน้นความสำ�คัญและสนับสนุนให้ผหู้ ญิงมีสว่ นร่วมในสังคมมากยิง่ ขึน้ โดยโครงการนี้
จะมอบรางวัลให้แก่ผู้หญิงที่สร้างผลงานโดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับ มีคุณประโยชน์
กับสังคมส่วนรวม สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลอื่น ซึ่งจะเป็น
หลั ก ประกั น ที่ ท้ า ทาย ภายใต้ ก ารนำ � องค์ ก รโดยผู้ ว่ า การรั ต นา ที่ จ ะพาองค์ ก ร
ขับเคลื่อนไปสู่เป้าประสงค์ได้อย่างแน่นอน
ในฐานะประธานกรรมการ กปภ. ผมรู้สึกซาบซึ้งใจที่คณะผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้างทุกท่านได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจมาตลอดหลายปีนี้ จนทำ�ให้องค์กรสีฟ้า
ของเราได้เข้าไปครอบครองตำ�แหน่งในใจ (Positioning) ของประชาชนทั่วประเทศ
สุ ด ท้ า ยนี้ ผมขอแสดงความขอบคุ ณ เป็ น อย่ า งยิ่ ง แก่ ลู ก ค้ า ผู้ ใช้ น้ำ � และผู้ ที่
มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก คนที่ ร่ ว มกั น ประคั บ ประคองสถานการณ์ และแก้ ไขปั ญ หา
อุปสรรคของ กปภ. ที่นับวันจะมีความหลากหลายซับซ้อนมากยิ่งขึ้นให้สามารถ
ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

(นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล)
ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
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responsibilities, thus, to improve the quality of lives of Thai people so that
they will be able to thoroughly access the adequate tap water service
that meets the quality standard of the World Health Organization, and
provided by all the PWA service-minded employees.
Furthermore, I would like to congratulate Mrs. Ratana Kitchawan, the
PWA’s Governor, who is the first female governor of PWA, on her success
of being selected as one of 21 professional working women under the
“Women Who Make a Difference Awards” Project in 2012, which was aimed
at supporting and giving importance to women’s more active roles and
participation in the society. The Project has conferred this award to women
who had outstanding performances and most active contribution to the
society as a whole. Mrs. Ratana Kitchawan has inspired and acted as role
models for others; and has given us a challenging guarantee that under
her leadership, the whole organization of PWA will be certainly driven
towards its ultimate goals.
As the Chairman of PWA, I appreciate the unyielding dedications
throughout the years of all executives, employees and workers of PWA that
made this “blue” organization won all hearts of Thai people nationwide.
Finally, I would like to extend my great appreciation to PWA’s customers
and water users and all parties involved in coping with more complicate
situations and tactfully solving the challenging problems and obstacles of
PWA.

(Mr. Surapol Pongtadsirikul)
Chairman of the Provincial Waterworks Authority
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สารผู้ว่าการ
Message from the Governer of PWA

ในปีนี้เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน
จากระบบการประเมินผลองค์กรแบบเดิม
( Performance Agreement - PA )
สูร่ ะบบ State Enterprise Performance
Appraisal หรือที่เรียกกันว่า SEPA
in 2012, it was a transitional period
from the existing performance
agreement (PA) to the state enterprise perfor-mance appraisal
(SEPA)

รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค

ปี 2555 เป็นปีที่สำ�คัญน่าจดจำ�ยิ่งสำ�หรับการประปา
ส่ ว นภู มิ ภ าค (กปภ.) แม้ ว่ า จะเริ่ ม ต้ น ปี ด้ ว ยการฟื้ น ฟู
ความเสี ย หายจากเหตุ ม หาอุ ท กภั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สำ�นักงานใหญ่ และระบบผลิตจ่ายน้ำ�ประปาของ กปภ.
หลายสาขา แต่หากในมุมมองของการบริหารจัดการแล้ว
ต้องยอมรับว่าในปีนี้ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำ�คัญ
กับองค์กรสีฟ้าแห่งนี้
ความเปลี่ ย นแปลงประการแรก คื อ การนำ � แผน
ยุทธศาสตร์องค์กร (ฉบับที่ 2) ปี 2555 - 2559 มาเริ่มต้น
ใช้ ขั บเคลื่ อ นองค์ ก รเพื่ อ ตอบสนองต่ อ วิ สั ย ทั ศ น์ ใ หม่ ที่ ว่ า
“กปภ.จะเป็นองค์กรชัน้ นำ�ระดับสากล ทีใ่ ห้บริการน้�ำ ประปา
ด้วยมาตรฐานและบริการที่เป็นเลิศ”โดยมีเป้าประสงค์
ที่สำ�คัญที่จะมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High
Performance Organization-HPO) ภายในระยะเวลา 10 ปี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์
ในปี 2555 อยู่ ที่ ก ารสร้ า งความตระหนั ก รั บ รู้ ร่ ว มกั น
ทัว่ ทัง้ องค์กร เพือ่ ให้พนักงาน กปภ. ทุกคนเข้าใจอย่างถ่องแท้
ถึ ง ความจำ � เป็ น ในการก้ า วไปสู่ ก ารให้ บ ริ ก ารน้ำ � ประปา
ด้วยมาตรฐานและบริการที่เป็นเลิศ ควบคู่กับการจัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ ให้พร้อมสำ�หรับการปฏิบัติในทุกภาคส่วน
เพือ่ มุง่ สูค่ วามเป็นเลิศ ทัง้ ในด้านของการผลิตจ่ายน้�ำ ประปา
และการให้บริการลูกค้า
เรื่องสำ�คัญในปี 2555 อีกเรื่องหนี่งคือ ในปีนี้ยังเป็น
ช่ ว งเวลาของการเปลี่ ย นผ่ า นจากระบบการประเมิ น ผล
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The year 2012 was another memorable
and important year for the Provincial Waterworks
Authority (PWA). Though PWA started the year with its
recovery of damage from the Big Flood affected by
its Head Office and the PWA operation system
in several branch offices, in the management
perspectives, we admitted that, in the
year 2012, there have been significant
changes to this “blue” organization.
The first change to PWA
was that the PWA’s Corporate
Strategic Plan (No.2)
2012-2016 has been
implemented in response to a new vision:
“PWA shall be a leading organization of universal standards which provides a standard
and excellent drinking water supply
service to population across the country”,
with the objective that PWA shall become a high
performance organization (HPO) within a period of
10 years.
The main objective of implementing the
corporate strategic plan in 2012 was to create collective corporate awareness so that all PWA employees
shall have their insights of becoming the excellent
service provider of standard tap water together with
the distribution of resources to be ready for excellent
operations in all sectors in terms of operation and
customer services.

รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค
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องค์กรแบบเดิม (Performance Agreement - PA) สู่ระบบ State Enterprise
Performance Appraisal หรื อ ที่ เรี ย กกั น ว่ า SEPA ซึ่ ง รั ฐ วิ ส าหกิ จ กลุ่ ม A
เป็นกลุ่มแรกที่ใช้นำ�ร่องไปตั้งแต่ปี 2554 กปภ. อยู่ในรัฐวิสาหกิจกลุ่ม B ซึ่งเริ่มใช้
ในปี 2556 โดย กปภ. ได้มุ่งปลูกฝังความรู้ความเข้าใจต่อเกณฑ์ประเมินใหม่นี้ให้กับ
พนักงานทุกคนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ก่อนที่ระบบดังกล่าวจะถูกนำ�มาใช้อย่าง
เต็มรูปแบบในปี 2556
จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ ดิฉันมั่นใจว่า กปภ. มีความพร้อมที่จะ
ดำ�เนินธุรกิจเชิงสังคมต่อไปอย่างมั่นคง และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
ประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น ต่ อ ไปในอนาคต ตลอดจนการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของประเทศ
ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ กปภ. จะต้องบริหารจัดการน้ำ�ดิบ
ให้เพียงพอและขยายระบบประปาให้รองรับความเจริญเติบโตทีเ่ พิม่ มากขึน้ ของชุมชน
ในส่วนภูมิภาค ตลอดจนให้ถึงชุมชนที่ยังไม่ได้รับบริการน้ำ�ประปาที่ได้มาตรฐาน
เพือ่ การอุปโภค บริโภค ควบคูก่ บั การดำ�เนินกิจกรรมเพือ่ สังคม ชุมชนและสิง่ แวดล้อม
สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ลูกจ้างของ
กปภ. ทุกคนที่ร่วมกันเป็นพลังสำ�คัญในการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่อนาคตที่เริ่มต้น
ได้อย่างน่าพึงพอใจ และหวังว่าลูกค้าและประชาชนจะให้การสนับสนุน กปภ.
เพื่อก้าวสู่เป้าประสงค์สูงสุด นั่นคือการเป็นองค์กรชั้นนำ�ระดับสากลในอนาคต

(นางรัตนา กิจวรรณ)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
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Another significant matter was that, in 2012, it was a transitional period
from the existing performance agreement (PA) to the state enterprise performance appraisal (SEPA); whereas, a pilot project was implemented in
2011 for Group-A state enterprises; meanwhile, PWA was categorized in
Group-B enterprises where a pilot project will be implemented in 2013.
PWA has been committed to continuously providing all PWA employees
the knowledge and understanding on such new appraisal criteria before
it will be fully implemented in 2013.
According to the changes, I am confident that PWA is prepared to
consistently operate its business under the CSR policy and to have its crucial
role in sustainable national development; and to bet prepared for being
part of ASEAN Economic Community (AEC), PWA must manage to supply
enough raw water and to expand the waterworks system to keep up with
the rapid growth of urban communities in the provinces and to provide
opportunities for communities in remote areas to access the standard tap
water service for consumption; and at the same time PWA shall implement
its CSR activities for better society, communities and the environment.
Finally, I do appreciate the PWA’s Board of Directors, executives,
employees and workers for their collective endeavours in driving the
organization to the bright future and I hope that our customers and the
general public will give their continuous supports to PWA in order to achieve
the ultimate objective of becoming a leading waterworks service provider
that meets an international standard.

(Mrs.Ratana Kitchawan)
Governor of the Provincial Waterworks Authority
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การประปาส่วนภูมิภาค 231 สาขาทั่วประเทศ
เขต 1

เขต 2

เขต 3

เขต 4

เขต 5

เขต 6

เขต 7

เขต 8

เขต 9

เขต 10

จังหวัดนครสวรรค์
• สาขานครสวรรค์
• สาขาท่าตะโก
• สาขาลาดยาว
• สาขาพยุหะคีรี
จังหวัดชัยนาท
• สาขาชัยนาท
จังหวัดอุทัยธานี
• สาขาอุทัยธานี
จังหวัดกำ�แพงเพชร
• สาขากำ�แพงเพชร
• สาขาขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดตาก
• สาขาตาก
• สาขาแม่สอด
จังหวัดสุโขทัย
• สาขาสุโขทัย
• สาขาทุ่งเสลี่ยม
• สาขาศรีสำ�โรง
• สาขาสวรรคโลก
• สาขาศรีสัชนาลัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
• สาขาอุตรดิตถ์
จังหวัดพิษณุโลก
• สาขาพิษณุโลก
• สาขานครไทย
จังหวัดพิจิตร
• สาขาพิจิตร
• สาขาบางมูลนาก
• สาขาตะพานหิน
จังหวัดเพชรบูรณ์
• สาขาเพชรบูรณ์
• สาขาหล่มสัก
• สาขาชนแดน
• สาขาหนองไผ่
• สาขาวิเชียรบุรี

(7 จังหวัด 22 สาขา)

(8 จังหวัด 28 สาขา)

(8 จังหวัด 22 สาขา)

(7 จังหวัด 24 สาขา)

(7 จังหวัด 20 สาขา)

(5 จังหวัด 22 สาขา)

(7 จังหวัด 20 สาขา)

(7 จังหวัด 20 สาขา)

(8 จังหวัด 27 สาขา) (10 จังหวัด 26 สาขา)

จังหวัดชลบุรี
• สาขาชลบุรี
• สาขาบ้านบึง
• สาขาพนัสนิคม
• สาขาศรีราชา
• สาขาแหลมฉบัง
• สาขาพัทยา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
• สาขาฉะเชิงเทรา
• สาขาบางปะกง
• สาขาบางคล้า
• สาขาพนมสารคาม
จังหวัดระยอง
• สาขาระยอง
• สาขาบ้านฉาง
• สาขาปากน้ำ�ประแสร์
จังหวัดจันทบุรี
• สาขาจันทบุรี
• สาขาขลุง
จังหวัดตราด
• สาขาตราด
• สาขาคลองใหญ่
จังหวัดสระแก้ว
• สาขาสระแก้ว
• สาขาวัฒนานคร
• สาขาอรัญประเทศ
จังหวัดปราจีนบุรี
• สาขาปราจีนบุรี
• สาขากบินทร์บุรี

จังหวัดสระบุรี
• สาขาพระพุทธบาท
• สาขาหนองแค
• สาขามวกเหล็ก
• สาขาบ้านหมอ
จังหวัดลพบุรี
• สาขาลพบุรี
• สาขาบ้านหมี่
• สาขาชัยบาดาล
จังหวัดสิงห์บุรี
• สาขาสิงห์บุรี
จังหวัดอ่างทอง
• สาขาอ่างทอง
• สาขาวิเศษชัยชาญ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• สาขาพระนครศรีอยุธยา
• สาขาผักไห่
• สาขาเสนา
• สาขาท่าเรือ
จังหวัดปทุมธานี
• สาขาปทุมธานี
• สาขารังสิต
จังหวัดนครนายก
• สาขานครนายก
• สาขาบ้านนา
จังหวัดนครราชสีมา
• สาขานครราชสีมา
• สาขาปากช่อง
• สาขาสีคิ้ว
• สาขาปักธงชัย
• สาขาโชคชัย
• สาขาพิมาย
• สาขาชุมพวง
• สาขาโนนสูง
• สาขาด่านขุนทด
• สาขาครบุรี

จังหวัดราชบุรี
• สาขาราชบุรี
• สาขาบ้านโป่ง
• สาขาสวนผึ้ง
• สาขาปากท่อ
จังหวัดสมุทรสงคราม
• สาขาสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
• สาขาสมุทรสาคร
• สาขาอ้อมน้อย
จังหวัดนครปฐม
• สาขาสามพราน
จังหวัดสุพรรณบุรี
• สาขาสุพรรณบุรี
• สาขาศรีประจันต์
• สาขาเดิมบางนางบวช
• สาขาด่านช้าง
• สาขาอู่ทอง
จังหวัดกาญจนบุรี
• สาขากาญจนบุรี
• สาขาเลาขวัญ
• สาขาพนมทวน
• สาขาท่ามะกา
จังหวัดเพชรบุรี
• สาขาเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
• สาขาประจวบคีรีขันธ์
• สาขาปราณบุรี
• สาขากุยบุรี
• สาขาบางสะพาน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• สาขาสุราษฎร์ธานี
• สาขากาญจนดิษฐ์
• สาขาเกาะสมุย
• สาขาเกาะพะงัน
• สาขาบ้านนาสาร
• สาขาบ้านตาขุน
• สาขาไชยา
จังหวัดชุมพร
• สาขาชุมพร
• สาขาท่าแซะ
• สาขาหลังสวน
จังหวัดระนอง
• สาขาระนอง
จังหวัดพังงา
• สาขาพังงา
• สาขาตะกั่วป่า
• สาขาท้ายเหมือง
จังหวัดภูเก็ต
• สาขาภูเก็ต
จังหวัดกระบี่
• สาขากระบี่
• สาขาอ่าวลึก
• สาขาคลองท่อม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
• สาขาทุ่งสง
• สาขาชะอวด
• สาขาปากพนัง
• สาขาจันดี
• สาขาขนอม
• สาขานครศรีธรรมราช

จังหวัดสงขลา
• สาขาสงขลา
• สาขาหาดใหญ่
• สาขาสะเดา
• สาขานาทวี
• สาขาระโนด
• สาขาพังลา
จังหวัดพัทลุง
• สาขาพัทลุง
• สาขาเขาชัยสน
จังหวัดตรัง
• สาขาตรัง
• สาขากันตัง
• สาขาห้วยยอด
• สาขาย่านตาขาว
จังหวัดสตูล
• สาขาสตูล
• สาขาละงู
จังหวัดยะลา
• สาขายะหา
• สาขาเบตง
จังหวัดปัตตานี
• สาขาสายบุรี
จังหวัดนราธิวาส
• สาขานราธิวาส
• สาขารือเสาะ
• สาขาสุไหงโก-ลก

จังหวัดขอนแก่น
• สาขาขอนแก่น
• สาขาบ้านไผ่
• สาขาชุมแพ
• สาขาน้ำ�พอง
• สาขาชนบท
• สาขากระนวน
• สาขาหนองเรือ
• สาขาเมืองพล
จังหวัดกาฬสินธุ์
• สาขากาฬสินธุ์
• สาขากุฉินารายณ์
• สาขาสมเด็จ
จังหวัดมหาสารคาม
• สาขามหาสารคาม
• สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดชัยภูมิ
• สาขาชัยภูมิ
• สาขาแก้งคร้อ
• สาขาจัตุรัส
• สาขาบำ�เหน็จณรงค์
• สาขาหนองบัวแดง
• สาขาภูเขียว
จังหวัดร้อยเอ็ด
• สาขาร้อยเอ็ด
• สาขาโพนทอง
• สาขาสุวรรณภูมิ

จังหวัดอุดรธานี
• สาขาอุดรธานี
• สาขากุมภวาปี
• สาขาบ้านผือ
• สาขาบ้านดุง
จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
• สาขาหนองบัวลำ�ภู
จังหวัดเลย
• สาขาเลย
• สาขาเชียงคาน
• สาขาด่านซ้าย
• สาขาวังสะพุง
จังหวัดหนองคาย
• สาขาหนองคาย
• สาขาศรีเชียงใหม่
• สาขาโพนพิสัย
จังหวัดบึงกาฬ
• สาขาบึงกาฬ
จังหวัดสกลนคร
• สาขาสกลนคร
• สาขาสว่างแดนดิน
• สาขาพังโคน
จังหวัดนครพนม
• สาขานครพนม
• สาขาธาตุพนม
• สาขาบ้านแพง
• สาขาศรีสงคราม

จังหวัดอุบลราชธานี
• สาขาอุบลราชธานี
• สาขาพิบูลมังสาหาร
• สาขาเดชอุดม
• สาขาเขมราฐ
จังหวัดอำ�นาจเจริญ
• สาขาอำ�นาจเจริญ
จังหวัดยโสธร
• สาขายโสธร
• สาขาเลิงนกทา
• สาขามหาชนะชัย
จังหวัดบุรีรัมย์
• สาขาบุรีรัมย์
• สาขาสตึก
• สาขาลำ�ปลายมาศ
• สาขานางรอง
• สาขาละหานทราย
จังหวัดสุรินทร์
• สาขาสุรินทร์
• สาขาสังขะ
• สาขาศีขรภูมิ
• สาขารัตนบุรี
จังหวัดศรีสะเกษ
• สาขาศรีสะเกษ
• สาขากันทรลักษ์
จังหวัดมุกดาหาร
• สาขามุกดาหาร

จังหวัดเชียงใหม่
• สาขาเชียงใหม่
• สาขาฮอด
• สาขาจอมทอง
• สาขาสันกำ�แพง
• สาขาแม่ริม
• สาขาแม่แตง
• สาขาฝาง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
• สาขาแม่ฮ่องสอน
• สาขาแม่สะเรียง
จังหวัดลำ�พูน
• สาขาลำ�พูน
• สาขาบ้านโฮ่ง
จังหวัดลำ�ปาง
• สาขาลำ�ปาง
• สาขาเกาะคา
• สาขาเถิน
จังหวัดแพร่
• สาขาแพร่
• สาขาเด่นชัย
• สาขาร้องกวาง
จังหวัดน่าน
• สาขาน่าน
• สาขาท่าวังผา
จังหวัดพะเยา
• สาขาพะเยา
• สาขาจุน
จังหวัดเชียงราย
• สาขาเชียงราย
• สาขาพาน
• สาขาเทิง
• สาขาเวียงเชียงของ
• สาขาแม่สาย
• สาขาแม่ขะจาน

แผนที่ตั้งการประปาส่วนภูมิภาค
231 สาขาทั่วประเทศ

บริการถูกใจ
ยืนหยัดในคุณภาพ

รายชือ่ กปภ.สาขาทัว่ ประเทศ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
160 หมู่ 2 ถ.วิรัตน์ศิลป์ ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 5819 โทรสาร. 0 3827 5820
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
152 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 4865-6 โทรสาร. 0 3827 4916
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง
34 ถ.ธารนที ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร. 0 3844 3710 โทรสาร. 0 3844 4325
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม
7 ถ.จารุวร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทร. 0 3846 2972-3 โทรสาร. 0 3846 1042
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
141/19 หมู่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0 3831 1131 โทรสาร. 0 3832 8554
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง
215 หมู่ 9 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0 3835 4507-8 โทรสาร. 0 3876 8408
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
26/1 หมู่ 12 ถ.ชัยพรวิถี ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0 3822 2461-4 โทรสาร. 0 3822 2465

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า
18/1 ถ.ฤทธิประศาสน์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า
จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โทร. 0 3854 1153 โทรสาร. 0 3854 1574
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม
446 หมู่ 1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร. 0 3855 1151 โทรสาร. 0 3855 1151
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง
7/7 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
โทร. 0 3861 1116, 0 3861 5276
โทรสาร. 0 3801 2017
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง
118 หมู่ 5 ต.สำ�นักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทร. 0 3860 2008 โทรสาร. 0 3860 1292
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำ�ประแสร์
35 หมู่ 7 ต.ปากน้ำ�ประแสร์ อ.แกลง
จ.ระยอง 21170
โทร. 0 3866 1244 โทรสาร. 0 3866 1505
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี
5 ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0 3931 1126 โทรสาร. 0 3935 0318
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง
15/1 หมู่ 3 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
โทร. 0 3944 1660 โทรสาร. 0 3944 1133

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
61 ถ.จุลละนันทน์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0 3851 1133 โทรสาร. 0 3881 4240

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด
390 หมู่ 3 ถ.พัฒนาการปลายคลอง ต.วังกระแจะ
อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร. 0 3952 0416 โทรสาร. 0 3951 1166

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง
89 หมู่ 2 ต.บางวัว อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โทร. 0 3853 8339 โทรสาร. 0 3853 9014

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่
576 หมู่ 2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่
จ.ตราด 23110
โทร. 0 3958 1009 โทรสาร. 0 3958 2250

รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว
186/3 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง
จ.สระแก้ว 27000
โทร. 0 3724 2705 โทรสาร. 0 3724 1584

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี
216 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0 3641 1480 โทรสาร. 0 3641 2021

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร
10 ถ.วัฒนานคร-แชร์ออ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว 27160
โทร. 0 3726 1405 โทรสาร. 0 3726 1405

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่
56 หมู่ 5 ถ.สุระนารายณ์ ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่
จ.ลพบุรี 15110
โทร. 0 3647 1316 โทรสาร. 0 3647 2059

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ
40/1 ถ.บำ�รุงราษฏร์ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว 27120
โทร. 0 3723 1133 โทรสาร. 0 3723 1596

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล
460 หมู่ 8 ต.ลำ�นารายณ์ อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี 15130
โทร. 0 3646 1565 โทรสาร. 0 3646 2525

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี
21/2 หมู่ 4 ถ.ปราจีนตคาม ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0 3748 2294-5 โทรสาร. 0 3748 2233

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี
166 หมู่ 1 ถ.สิงห์บุรี-บางสะพาน ต.บางมัญ
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 0 3651 1599 โทรสาร. 0 3651 1670

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี
ถ.เทศบาล 2 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร. 0 3728 1194 โทรสาร. 0 3728 1194

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
52 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
โทร. 0 3635 1930 โทรสาร. 0 3635 1931
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท
47 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี 18120
โทร. 0 3626 9408-9 โทรสาร. 0 3626 9409
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค
144 หมู่ 8 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทร. 0 3639 0561-2 โทรสาร. 0 3637 9508

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง
59 ถ.เทศบาล 8 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง
จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0 3561 1662 โทรสาร. 0 3562 5099
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ
1/2 หมู่ 4 ต.ไผ่จำ�ศีล อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง 14110
โทร. 0 3563 1188 โทรสาร. 0 3563 1373
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา
(ชั้นพิเศษ)
118 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6625, 0 3533 6601
โทรสาร. 0 3633 6628

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก
424/5 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทร. 0 3634 1966 โทรสาร. 0 3634 1966

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่
38/3 หมู่ 11 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่
จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โทร. 0 3539 1020 โทรสาร. 0 3539 2125

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ
72/1 หมู่ 5 ถ.คลองชลประทาน ต.บ้านหมอ
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โทร. 0 3630 0675 โทรสาร. 0 3630 0676

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา
9/9 หมู่ 2 ถ.บำ�รุงท้องที่ ต.สามกอ อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โทร. 0 3520 1541 โทรสาร. 0 3520 1561
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ
123/10-11 หมู่ 6 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.จำ�ปา
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โทร. 0 3534 1814 โทรสาร. 0 3534 2507

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย
184 หมู่ 6 ถ.เสรีประชา ต.โชคชัย อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา 30190
โทร. 0 4449 1497 โทรสาร. 0 4449 1497

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี
8/1 ถ.ปทุม-ลาดหลุมแก้ว ต.บางปรอก อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0 2581 6656 โทรสาร. 0 2581 4541

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย
373 หมู่ 1 ถ.ท่าสงกรานต์ ต.ในเมือง อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา 30110
โทร. 0 4447 1399 โทรสาร. 0 4447 1399

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)
72 หมู่ 2 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 8 ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0 2567 3265, 0 2567 4997
โทรสาร. 0 2567 4998

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง
411 หมู่ 11 ถ.ท่าข้าม ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา 30270
โทร. 0 4447 7145 โทรสาร. 0 4447 7393

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก
97/6 หมู่ 5 ถ.สาริกา-นางรอง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง
จ.นครนายก 26000
โทร. 0 3731 1005 โทรสาร. 0 3731 1602
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา
53 หมู่ 6 ถ.บ้านนา-บางอ้อ ต.บ้านนา อ.บ้านนา
จ.นครนายก 26110
โทร. 0 3738 1838-9 โทรสาร. 0 3738 1838

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง
188 ถ.โนนสูง-มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.โนนสูง
จ.นครราชสีมา 30160
โทร. 0 4437 9260 โทรสาร. 0 4437 9260
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด
348 หมู่ 4 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา 30210
โทร. 0 4438 9490 โทรสาร. 0 4438 9007

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา
263 หมู่ 4 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
โทร. 0 4437 1444 โทรสาร. 0 4437 2368

128 หมู่ 3 ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี 70110
โทร. 0 3220 0783, 0 3220 0779
โทรสาร. 0 3220 0776

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง
874 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 0 4431 1496 โทรสาร. 0 4431 1004

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี
88 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าราบ อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0 3273 7185 โทรสาร. 0 3273 7186

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี
239 หมู่ 8 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โทร. 0 4444 8405 โทรสาร. 0 4444 8405

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง
68/13 ถ.บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี 70110
โทร. 0 3221 1407 โทรสาร. 0 3221 1280

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว
234 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา 30340
โทร. 0 4441 1777 โทรสาร. 0 4441 1119
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย
161/2 หมู่ 3 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทร. 0 4444 1525 โทรสาร. 0 4445 2252
รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง
187 หมู่ 1 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
โทร. 0 3236 4397 โทรสาร. 0 3273 1828
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ
239 หมู่ 8 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
โทร. 0 3228 1296 โทรสาร. 0 3228 1231
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
885/1 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่กลอง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 0 3471 1601 โทรสาร. 0 3471 1602
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
93/796 หมู่ 7 ถ.มหาชัยชิลล่า ต.ท่าทราย
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0 3441 1844 โทรสาร. 0 3442 6911
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย
30/13 หมู่ 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 0 2420 8008 โทรสาร. 0 2420 8009
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน
204/5 หมู่ 8 ต.สามพราน อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73110
โทร. 0 3432 2681 โทรสาร. 0 3432 5602
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี
176 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0 3552 1617-8 โทรสาร. 0 3552 1617
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์
554 หมู่ 3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี 72140
โทร. 0 3554 8886 โทรสาร. 0 3558 1678
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช
1/10 หมู่ 2 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี 72120
โทร. 0 3557 8460 โทรสาร. 0 3557 8460
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง
300 หมู่ 1 ถ.อู่ทอง-บ้านไร่ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี 72180
โทร. 0 3559 5340 โทรสาร. 0 3559 5340
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง
574 หมู่ 15 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี 72160
โทร. 0 3555 1905 โทรสาร. 0 3556 5080
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี
1/4 ถ.แม่น้ำ�แคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0 3451 1520 โทรสาร. 0 3452 1205
รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ
401 หมู่ 1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ
จ.กาญจนบุรี 71210
โทร. 0 3457 6121 โทรสาร. 0 3457 6121
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน
358 หมู่ 8 ต.พนมทวน อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 0 3457 9248 โทรสาร. 0 3457 9006
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา
1/58 หมู่ 2 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี 71120
โทร. 0 3454 1043 โทรสาร. 0 3464 0155
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
90 หมู่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0 3249 2300 โทรสาร. 0 3249 2302
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์
58 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0 3261 1051 โทรสาร. 0 3260 3069
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี
59/9 หมู่ 2 ถ.รัฐบำ�รุง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร. 0 3262 2073 โทรสาร. 0 3262 3707
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี
734 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โทร. 0 3268 1524 โทรสาร. 0 3268 1453
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน
218 หมู่ 1 ถ.ฝ่ายท่า-หนองหัดไท ต.พงศ์ประศาสน์
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทร. 0 3269 1883 โทรสาร. 0 3269 1208

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
31/15 หมู่ 3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0 7720 0269, 0 7720 0272
โทรสาร. 0 7720 0405
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
86/2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0 7727 2683, 0 7727 3482
โทรสาร. 0 7727 3483

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง
304 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง
จ.ระนอง 85000
โทร. 0 7781 1192 ต่อ 111
โทรสาร. 0 7781 1192 ต่อ 109

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์
204/4 หมู่ 1 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทร. 0 7737 9074 โทรสาร. 0 7737 9274

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา
24 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ถ้ำ�น้ำ�ผุด อ.เมือง
จ.พังงา 82000
โทร. 0 7641 2156 โทรสาร. 0 7641 1156

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย
55/6 หมู่ 2 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทร. 0 7742 0138 โทรสาร. 0 7742 0222

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า
314/4 ถ.ราษฎร์บำ�รุง ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา 82110
โทร. 0 7642 1115 โทรสาร. 0 7643 1328

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน
91/13 หมู่ 4 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี 84280
โทร. 0 7737 7477 โทรสาร. 0 7737 7477

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง
7/1 หมู่ 2 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทร. 0 7657 1452 โทรสาร. 0 7657 1532

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร
111/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ
จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทร. 0 7736 1110 โทรสาร. 0 7736 2095
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน
90/18 หมู่ 4 ถ.สุราษฏร์-ตะกั่วป่า ต.เขาวง
อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230
โทร. 0 7739 7325 โทรสาร. 0 7739 7325
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา
361 หมู่ 1 ถ.รักษ์นรกิจ ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา
จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โทร. 0 7743 1591 โทรสาร. 0 7743 5394
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
259/1 ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000
โทร. 0 7751 1159 โทรสาร. 0 7751 1159 ต่อ 125

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
106/137 หมู่ 7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต 83120
โทร. 0 7631 9173 โทรสาร. 0 7631 9176
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่
93 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ� อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 0 7561 1354 โทรสาร. 0 7561 2982
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม
199/14 หมู่ 2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม
จ.กระบี่ 81120
โทร. 0 7569 9447 โทรสาร. 0 7569 9447
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก
160/2 หมู่ 2 ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้
อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
โทร. 0 7568 1156 โทรสาร. 0 7568 1875

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ
39/1 หมู่ 1 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทร. 0 7759 9610 โทรสาร. 0 7759 9610

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช
151 หมู่ 3 ต.นาสาร อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0 7537 8607 โทรสาร. 0 7537 8608

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน
1 ถ.เพชรเกษม ต.ขันเงิน อ.หลังสวน
จ.ชุมพร 86110
โทร. 0 7754 1271 โทรสาร. 0 7754 1171

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง
200 หมู่ 7 ถ.ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ต.ถ้ำ�ใหญ่
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 0 7541 1339 โทรสาร. 0 7541 1584

รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด
11 หมู่ 1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โทร. 0 7538 1001 โทรสาร. 0 7538 1001
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง
291 หมู่ 3 ถ.สุนอนันต์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทร. 0 7544 3112 โทรสาร. 0 7544 3113
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี
300 หมู่ 3 ถ.จันดี-ลานสะกา ต.จันดี อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช 80250
โทร. 0 7544 5739 โทรสาร. 0 7544 5741
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม
36 หมู่ 9 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร. 0 7552 8201 โทรสาร. 0 7552 8710

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา
256 หมู่ 5 ถ.กาญจนวานิช ต.พังลา อ.สะเดา
จ.สงขลา 90170
โทร. 0 7454 1091 โทรสาร. 0 7454 1091
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง
61 ถ.คณาศัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 0 7461 3167 โทรสาร. 0 7461 4217
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน
357 หมู่ 3 ซอยสุขาภิบาล 6 ถ.สุขาภิบาล
ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
โทร. 0 7469 1165 โทรสาร. 0 7469 1165
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง
158 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0 7521 8216 โทรสาร. 0 7521 1326

57 ถ.ราชดำ�เนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0 7431 1245 โทรสาร. 0 7444 0440

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง
2 ถ.ป่าไม้ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทร. 0 7525 1077 โทรสาร. 0 7525 2254

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา
145 หมู่ 10 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
โทร. 0 7444 3862, 0 7431 1841
โทรสาร. 0 7444 3861

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด
812 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง 92130
โทร. 0 7527 1053 โทรสาร. 0 7527 1076

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
243 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทร. 0 7459 8101 โทรสาร. 0 7459 8102

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว
3 ถ.พิกุลทอง ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว
จ.ตรัง 92140
โทร. 0 7528 1466 โทรสาร. 0 7528 2161

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา
13 หมู่ 1 ถ.ประชาบำ�รุง ต.สะเดา อ.สะเดา
จ.สงขลา 90120
โทร. 0 7441 1057 โทรสาร. 0 7441 2167

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล
206 หมู่ 2 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 0 7471 1022 โทรสาร. 0 7473 0772

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี
8/2 หมู่ 1 ถ.นาทวี-ประกอบ ต.นาทวี อ.นาทวี
จ.สงขลา 90160
โทร. 0 7437 1175 โทรสาร. 0 7437 1175

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู
136 หมู่ 12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร. 0 7477 3098 โทรสาร. 0 7477 3098

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด
41 ถ.เทศบาล 12 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โทร. 0 7439 2293 โทรสาร. 0 7439 2232
รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา
หมู่ 2 ถ.สันติราษฎร์ ต.ยะหา อ.ยะหา
จ.ยะลา 95120
โทร. 0 7329 1125 โทรสาร. 0 7329 1125
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง
331 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร. 0 7323 0451 โทรสาร. 0 7323 2298
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี
ถ.ท่าเสด็จ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โทร. 0 7341 1006 โทรสาร. 0 7341 1006
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส
64 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.ลำ�ภู อ.เมือง
จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0 7353 2143 โทรสาร. 0 7353 2145
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ
184 หมู่ 10 ถ.รือเสาะสนองกิจ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ
จ.นราธิวาส 96150
โทร. 0 7357 1189 โทรสาร. 0 7357 1189
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก
119 ถ.ประเวศชลธี ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก
จ.นราธิวาส 96120
โทร. 0 7361 1156 โทรสาร. 0 7361 5824

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
290 หมู่ 13 ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0 4324 2253 โทรสาร. 0 4323 6452

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท
93 หมู่ 11 ถ.แจ้งสนิท ต.ชนบท อ.ชนบท
จ.ขอนแก่น 40180
โทร. 0 4328 6209 โทรสาร. 0 4328 6209
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน
201 หมู่ 6 ถ.อภัย ต.หนองโก อ.กระนวน
จ.ขอนแก่น 40170
โทร. 0 4325 1397 โทรสาร. 0 4325 1397
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ
416 หมู่ 13 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ
จ.ขอนแก่น 40210
โทร. 0 4329 4838 โทรสาร. 0 4329 4807
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล
22/13 ถ.เจริญสุข ต.เมืองพล อ.พล
จ.ขอนแก่น 40120
โทร. 0 4341 4207 โทรสาร. 0 4333 9181
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์
1/16 ถ.กีนานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0 4381 1611 โทรสาร. 0 4381 4868
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์
493 หมู่ 13 ถ.บัวขาว-นามน ต.บัวขาว
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
โทร. 0 4385 1323 โทรสาร. 0 4385 1323

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
3 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0 4322 4022, 0 4322 1218
โทรสาร. 0 4322 4161

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ
372 หมู่ 2 ถ.ธันวาคม อ.สมเด็จ
จ.กาฬสินธุ์ 46150
โทร. 0 4386 1133 โทรสาร. 0 4386 0362

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่
647/11 หมู่ 3 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น 40110
โทร. 0 4327 2202-3 โทรสาร. 0 4327 2203

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม
654 ถ.มหาชัยดำ�ริห์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0 4371 3545 โทรสาร. 0 4371 1127

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ
294/2 หมู่ 1 ถ.โพธิ์ธาตุ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น 40130
โทร. 0 4331 1211 โทรสาร. 0 4331 2673

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย
121 หมู่ 5 ถ.พยัคฆภูพิสัย-สตึก ต.เมืองเสือ
อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร. 0 4379 1566 โทรสาร. 0 4379 1566

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำ�พอง
209 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.น้ำ�พอง อ.น้ำ�พอง
จ.ขอนแก่น 40310
โทร. 0 4344 1177 โทรสาร. 0 4344 1447

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ
183 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0 4481 1890 โทรสาร. 0 4481 1890
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ
หมู่ 7 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โทร. 0 4488 2677 โทรสาร. 0 4488 2677
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส
70 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส
จ.ชัยภูมิ 36130
โทร. 0 4485 1300 โทรสาร. 0 4485 1745

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี
777 หมู่ 15 ถ.พิศาลสารกิจ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี 41370
โทร. 0 4233 1240 โทรสาร. 0 4233 1240
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ
470 หมู่ 8 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
โทร. 0 4228 1407 โทรสาร. 0 4228 2579

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำ�เหน็จณรงค์
6 หมู่ 15 ถ.บำ�เหน็จณรงค์-ซับใหญ่ ต.บ้านชวน
อ.บำ�เหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
โทร. 0 4412 7105 โทรสาร. 0 4412 7104

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง
155 ถ.บริบาลดำ�ริ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง
จ.อุดรธานี 41190
โทร. 0 4227 1557 โทรสาร. 0 4227 1557

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง
33 หมู่ 9 ถ.หลวงศิริ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ 36210
โทร. 0 4487 2115 โทรสาร. 0 4487 2115

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำ�ภู
186/5 หมู่ 1 ถ.โพธิ์ชัย ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.หนองบัวลำ�ภู 39000
โทร. 0 4231 1379 โทรสาร. 0 4231 2163

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว
486 หมู่ 2 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทร. 0 4486 1353 โทรสาร. 0 4486 1353

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย
76 ถ.มะลิวัลย์ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 0 4281 1611 โทรสาร. 0 4281 1631

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด
175 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0 4351 1513 โทรสาร. 0 4351 5601

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน
405 หมู่ 1 ถ.ศรีเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน
จ.เลย 42110
โทร. 0 4282 1050 โทรสาร. 0 4282 1122

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง
175 หมู่ 10 ถ.ทางหลวงหมายเลข 2046
ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โทร. 0 4357 1167 โทรสาร. 0 4357 1167

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย
111 ถ.เลย-หล่มสัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โทร. 0 4289 1357 โทรสาร. 0 4289 1320

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ
18 หมู่ 3 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โทร. 0 4358 1350 โทรสาร. 0 4358 1350

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง
264 หมู่ 5 ถ.ภูมิวิถี ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง
จ.เลย 42130
โทร. 0 4284 1033 โทรสาร. 0 4284 1033

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
140 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0 4232 3007 โทรสาร. 0 4224 4260

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย
001 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000
โทร. 0 4241 1145 โทรสาร. 0 4246 0917

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)
444 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0 4224 7974 โทรสาร. 0 4224 2274

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่
399 หมู่ 3 ถ.ท่าบ่อ-สังคม ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่
จ.หนองคาย 43130
โทร. 0 4245 1987 โทรสาร. 0 4245 1987
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย
128 หมู่ 4 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โทร. 0 4247 1029 โทรสาร. 0 4247 1029
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ
196 หมู่ 9 ถ.บึงกาฬ-พันลำ� ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ 38000
โทร. 0 4249 1186 โทรสาร. 0 4249 2148
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร
1700 ถ.มรรคาลัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
โทร. 0 4271 1413 โทรสาร. 0 4273 0464
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน
458 หมู่ 20 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
โทร. 0 4272 1003 โทรสาร. 0 4272 1993
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน
182 หมู่ 2 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน
จ.สกลนคร 47160
โทร. 0 4277 1350 โทรสาร. 0 4277 1350
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม
18 ถ.เทศาประดิษฐ์ ต.หนองแสง อ.เมือง
จ.นครพนม 48000
โทร. 0 4251 1409 โทรสาร. 0 4251 1409
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม
366 หมู่ 13 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม 48110
โทร. 0 4254 1154 โทรสาร. 0 4254 0151
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง
338 หมู่ 5 ถ.บ้านแพง-โพธิ์ชัย อ.บ้านแพง
จ.นครพนม 48140
โทร. 0 4259 1242 โทรสาร. 0 4259 1563
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม
480 หมู่ 7 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม
จ.นครพนม 48150
โทร. 0 4259 9240 โทรสาร. 0 4259 9240

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 หมู่ 23 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0 4531 1432 โทรสาร. 0 4531 4704
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
1 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0 4524 3910 โทรสาร. 0 4524 3650
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร
62 ถ.นามมนตรี ต.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี 34110
โทร. 0 4544 1003 โทรสาร. 0 4544 1830
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม
384 หมู่ 7 ถ.เกษม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี 34160
โทร. 0 4536 1151 โทรสาร. 0 4536 2317
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ
120 หมู่ 1 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ
จ.อุบลราชธานี 34170
โทร. 0 4549 1202 โทรสาร. 0 4549 1202
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำ�นาจเจริญ
400 หมู่ 13 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อำ�นาจเจริญ 37000
โทร. 0 4545 1007 โทรสาร. 0 4545 1077
การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร
41 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทร. 0 4571 1540-1 โทรสาร. 0 4571 1541
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา
279 หมู่ 12 ถ.ทยาปัสสา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร 35120
โทร. 0 4578 1353 โทรสาร. 0 4578 2493
การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย
2 หมู่ 2 ถ.ธรรมรงค์ ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย
จ.ยโสธร 35130
โทร. 0 4579 9101 โทรสาร. 0 4579 9613
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์
2/19 ถ.บุลำ�ดวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0 4461 1597 โทรสาร. 0 4461 1644
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก
178 หมู่ 12 ถ.บรบือ-บุรีรัมย์ ต.นิคม อ.สตึก
จ.บุรีรัมย์ 31150
โทร. 0 4468 0070 โทรสาร. 0 4468 1757
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำ�ปลายมาศ
726/5 หมู่ 9 ถ.รถไฟพัฒนา ต.ลำ�ปลายมาศ
อ.ลำ�ปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โทร. 0 4466 1158 โทรสาร. 0 4466 1499
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง
59 ถ.ศรีกัลยา ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทร. 0 4463 1135 โทรสาร. 0 4463 1135
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย
40 หมู่ 6 ถ.ละหานทราย-ปะคำ� ต.ละหานทราย
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170
โทร. 0 4465 6019 โทรสาร. 0 4465 6019

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
151 หมู่ 11 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร. 0 5335 2012-7
โทรสาร. 0 5335 2012-7 ต่อ 1205
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
330 ถ.เชียงใหม่-ลำ�ปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0 5323 3479-80 โทรสาร. 0 5325 2272
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด
178 หมู่ 10 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทร. 0 5346 1066 โทรสาร. 0 5346 1066

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์
31 ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0 4451 1319 โทรสาร. 0 4451 4671

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง
399 หมู่ 15 บ้านใหม่องครักษ์ ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่ 50160
โทร. 0 5334 2093 โทรสาร. 0 5382 6981

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ
160 หมู่ 1 ถ.สังขะ-บัวเชด ต.บ้านชบ อ.สังขะ
จ.สุรินทร์ 33150
โทร. 0 4457 1968 โทรสาร. 0 4457 1968

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำ�แพง
36 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-สันกำ�แพง ต.สันกำ�แพง
อ.สันกำ�แพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. 0 5333 1755 โทรสาร. 0 5339 0582

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ
775/1 หมู่ 1 ถ.เสรีธิปัตย์ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ
จ.สุรินทร์ 32110
โทร. 0 4456 1287 โทรสาร. 0 4456 1287

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม
449 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 0 5329 0004 โทรสาร. 0 5329 7776

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี
145 หมู่ 8 ถ.ศรีรัตน์ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี
จ.สุรินทร์ 32130
โทร. 0 4459 9210 โทรสาร. 0 4459 9210
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ
10/32 ถ.กสิกรรม ต.เมืองเหนือ อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0 4561 1475, 0 4561 4277
โทรสาร. 0 4561 4277 ต่อ 110

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง
170 หมู่ 2 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทร. 0 5347 1295 โทรสาร. 0 5347 1295
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง
2 หมู่ 4 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทร. 0 5345 1123 โทรสาร. 0 5345 1123
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน
69 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ� อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0 5369 5470 โทรสาร. 0 5362 0024

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์
356 หมู่ 6 ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์
จ.ศรีสะเกษ 33110
โทร. 0 4566 1455 โทรสาร. 0 4566 1205

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง
19 หมู่ 12 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทร. 0 5368 1368 โทรสาร. 0 5368 1368

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
49 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0 4261 1131 โทรสาร. 0 4261 4185

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำ�พูน
266 ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ลำ�พูน 51000
โทร. 0 5351 1072 โทรสาร. 0 5356 0901

รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง
240 หมู่ 3 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำ�พูน 51130
โทร. 0 5398 0292 โทรสาร. 0 5398 0292
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำ�ปาง
440 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52000
โทร. 0 5432 2880 โทรสาร. 0 5432 2880
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา
273 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา
จ.ลำ�ปาง 52130
โทร. 0 5428 1388 โทรสาร. 0 5428 1388
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน
190 หมู่ 5 ถ.สายเอเชีย ต.แม่ปะ อ.เถิน
จ.ลำ�ปาง 52160
โทร. 0 5429 1598 โทรสาร. 0 5432 6771

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย
1120 หมู่ 1 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทร. 0 5371 1655 โทรสาร. 0 5371 3008
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน
2180 หมู่ 1 ถ.คลองชลประทาน ต.เมืองพาน อ.พาน
จ.เชียงราย 57120
โทร. 0 5372 1518 โทรสาร. 0 5372 1518
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง
22 หมู่ 15 ถ.เชียงราย-เทิง ต.เวียง อ.เทิง
จ.เชียงราย 57160
โทร. 0 5379 5666 โทรสาร. 0 5379 5666
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ
472 หมู่ 12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร. 0 5379 1438 โทรสาร. 0 5365 5208

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่
2 ถ.ศศิบุตร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0 5451 1185 โทรสาร. 0 5452 2992

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย
314 หมู่ 1 ต.เวียงพางคำ� อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 0 5373 1010 โทรสาร. 0 5373 2799

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย
557 หมู่ 11 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย
จ.แพร่ 54110
โทร. 0 5461 3379 โทรสาร. 0 5461 3379

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน
697 หมู่ 4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำ�ปาง 52140
โทร. 0 5427 9145 โทรสาร. 0 5427 9145

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้องกวาง
177 หมู่ 6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง
จ.แพร่ 54140
โทร. 0 5464 8358 โทรสาร. 0 5464 8358

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0 5625 5814 โทรสาร. 0 5625 6063

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน
106/1 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง
จ.น่าน 55000
โทร. 0 5471 0578 โทรสาร. 0 5477 4639
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา
286 หมู่ 5 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา
จ.น่าน 55140
โทร. 0 5479 9010 โทรสาร. 0 5479 9010
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา
1015/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0 5443 1090 โทรสาร. 0 5448 1990
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน
13/5 หมู่ 1 ต.ห้วยข้าวก่ำ� อ.จุน จ.พะเยา 56150
โทร. 0 5445 9226 โทรสาร. 0 5442 0427
รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์
158/9 หมู่ 1 ถ.ท่าตะโก-นครสวรรค์
ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0 5625 5456 โทรสาร. 0 5625 5456
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก
5/5 หมู่ 7 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
โทร. 0 5624 9089 โทรสาร. 0 5624 9508
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว
157/1 หมู่ 5 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว
จ.นครสวรรค์ 60150
โทร. 0 5627 1432 โทรสาร. 0 5627 1432
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี
1/2 หมู่ 4 ต.พยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี
จ.นครสวรรค์ 60130
โทร. 0 5634 1276 โทรสาร. 0 5634 1275
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท
203 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทร. 0 5641 1213 โทรสาร. 0 5641 1600
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี
116 หมู่ 5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง
จ.อุทัยธานี 61110
โทร. 0 5653 1344 โทรสาร. 0 5653 2460

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์
2/27-28 ถ.พาดวารี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0 5540 3631 โทรสาร. 0 5540 3630
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก
662 หมู่ 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร. 0 5531 2100, 0 5531 1375
โทรสาร. 0 5531 1375

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำ�แพงเพชร
74 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร 62000
โทร. 0 5571 1373 โทรสาร. 0 5571 6577

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย
391 หมู่ 1 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โทร. 0 5538 9084 โทรสาร. 0 5538 8979

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี
1522 หมู่ 1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กำ�แพงเพชร 62140
โทร. 0 5577 1277 โทรสาร. 0 5572 6461

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร
102/9 หมู่ 2 ถ.พิจิตร-วังกระดี่ทอง ต.ปากทาง
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร. 0 5699 0975-7 โทรสาร. 0 5699 0977

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก
9/1 ถ.เทศบาล 1 ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0 5551 1016 โทรสาร. 0 5551 4722

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก
29 ถ.ประเวศน์เหนือ ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก
จ.พิจิตร 66120
โทร. 0 5663 3497 โทรสาร. 0 5663 1011

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด
322 หมู่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 0 5556 3001 โทรสาร. 0 5554 4511
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
168/1 หมู่ 4 ถ.ไทยชุมพล ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทร. 0 5561 1023 โทรสาร. 0 5561 3193

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน
403 ถ.ริมน่าน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร 66110
โทร. 0 5662 1210 โทรสาร. 0 5662 2170
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์
4 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5671 1310 โทรสาร. 0 5671 1444

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยม
180 หมู่ 7 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โทร. 0 5565 9190 โทรสาร. 0 5565 9190

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก
132 หมู่ 1 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0 5670 1198 โทรสาร. 0 5670 1198

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำ�โรง
30/2 หมู่ 1 ต.คลองตาล อ.ศรีสำ�โรง จ.สุโขทัย 64120
โทร. 0 5568 1330 โทรสาร. 0 5568 1330

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนแดน
166 หมู่ 7 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โทร. 0 5676 1227 โทรสาร. 0 5676 1227

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก
104 หมู่ 9 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร. 0 5564 1555 โทรสาร. 0 5564 1555
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย
940 หมู่ 1 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โทร. 0 5567 1238 โทรสาร. 0 5567 1238
รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่
530 หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร. 0 5678 1598 โทรสาร. 0 5678 1115
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี
101 หมู่ 7 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
จ.เพชรบูรณ์ 67130
โทร. 0 5692 8182 โทรสาร. 0 5692 8182
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คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร
การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2555
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¼Í.½†ÒÂ¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å
áÅÐÍ§¤¡Ã

Ê.µ.µ. ºÓÃØ§ÈÑ¡´Ôì ©Ôè§ÇÑ§µÐ¡Í
¼Í.½†ÒÂºÃÔËÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å

¹Ò§´ÒÇÃØ‹§ »µÔ»˜ÞÞÒ
¼Í.½†ÒÂÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ

¹Ò§ÊÒÇÊÓÍÒ§ ÊÔ¹Ô·¸Ò¹¹·
¼Í.½†ÒÂ¡®ËÁÒÂ

¹ÒÂ¡ÔµµÔ ÇÔÀÒÊÇ§È
¼Í.¡ÒÃ»ÃÐ»ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤à¢µ 9

¹ÒÂËÅÑ¡ªÑÂ ¾Ñ²¹à¨ÃÔÞ
¼ÙŒª‹ÇÂ ¼Í.¡»À. à¢µ 9

Ç‹Ò·ÕèÃŒÍÂâ· ÊØÃÈÑ¡´Ôì ÅÔéÁà¨ÃÔÞ
¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ ¡»À. (ªÑé¹¾ÔàÈÉ)
ÊÒ¢ÒàªÕÂ§ãËÁ‹

¹Ò§ÈÔÃÔ¾Ã àÅç¡ÍØ´Á
ÃÍ§¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒÃ (»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 2)

¹ÒÂ³Ã§¤ Ç§É¾ÂÑ¤¦
¼Í.¡ÒÃ»ÃÐ»ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤à¢µ 10

¹ÒÂ¡ÔµÔà·¾ àÅ¢ÐÇÔ¾Ñ²¹
¼ÙŒª‹ÇÂ ¼Í.¡»À. à¢µ 10

¹ÒÂÊÁà¡ÕÂÃµÔ ÀÔÃÔÂÐ¡Ò¡ÙÅ
¼Í.¡ÒÃ»ÃÐ»ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤à¢µ 6

¹ÒÂáÊ§ Ê‹Í§áÊ§
¼Í.ÊÓ¹Ñ¡»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 1

¹ÒÂàÊÃÔÁ ËÖ¡¢Ø¹·´
¼ÙŒª‹ÇÂ ¼Í.¡»À. à¢µ 6

¹ÒÂÍ¹Ñ¹µ ªÑÂÂØ·¸
¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ ¡»À. (ªÑé¹¾ÔàÈÉ)
ÊÒ¢Ò¢Í¹á¡‹¹

¹ÒÂ·Ô¹¡Ã ´‹Ò¹¾§ÈÊØÇÃÃ³
ÃÍ§¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒÃ (»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 3)

¹ÒÂ¹¤Ã ÅÍÂ¡ØÅ¹Ñ¹·
¼Í.¡ÒÃ»ÃÐ»ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤à¢µ 7

¹ÒÂà©ÅÔÁ¾Ã ¨Ñ¹äªÂ
¼ÙŒª‹ÇÂ ¼Í.¡»À. à¢µ 7

¹ÒÂºØÞàÅÔÈ ¡ÁÅÇÔºÙÅÂ
¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ ¡»À. (ªÑé¹¾ÔàÈÉ)
ÊÒ¢ÒÍØ´Ã¸Ò¹Õ

¹ÒÂªØÁ¾Å âª¤¾§ÉÍØ´ÁªÑÂ
¼Í.¡ÒÃ»ÃÐ»ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤à¢µ 1

¹ÒÂ·ÇÕÇÑ²¹ ¹ÔèÁÇÃ¾Ñ¹¸Ø
¼Í.ÊÓ¹Ñ¡»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 2

¹ÒÂÊÄÉ® ÍÊ¹Õ¨ÒÃÖ¡¨Ôµ
¼ÙŒª‹ÇÂ ¼Í.¡»À. à¢µ 1

¹ÒÂÊÁÂÈ ÈÔÅÒÍ‹Í¹
¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ ¡»À. (ªÑé¹¾ÔàÈÉ)
ÊÒ¢ÒªÅºØÃÕ

¹ÒÂÇÕÃÐ¾Ñ¹¸ àËç¹»ÃÐàÊÃÔ°
ÃÍ§¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒÃ (»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 4)

¹ÒÂÊ§º ÃÑµ¹ÊØÇÃÃ³
¼Í.¡ÒÃ»ÃÐ»ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤à¢µ 8

¹ÒÂÍÒÃÂÐ §ÒÁÇ§ÈÇÒ¹
¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ ¡»À. (ªÑé¹¾ÔàÈÉ)
ÊÒ¢Ò¾Ñ·ÂÒ

¹ÒÂÊ×ºÈÑ¡´Ôì á¨‹ÁãÊ
¼ÙŒª‹ÇÂ ¼Í.¡»À. à¢µ 8

¹ÒÂªâÂ´Á ¡ÒÞ¨â¹ÁÑÂ
¼Í.¡ÒÃ»ÃÐ»ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤à¢µ 2

¹ÒÂÊÁªÑÂ ºØ³ÊÁ
¼Í.ÊÓ¹Ñ¡»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 3

¹ÒÂÈÑ¡´ÔìÊÁÔ·¸Ôì àÍÕèÂÁÊÔ¹¸Ø
¼ÙŒª‹ÇÂ ¼Í.¡»À. à¢µ 2

¹ÒÂÊÁªÒÂ ÈÃÕÊØ¹·Ã
¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ ¡»À. (ªÑé¹¾ÔàÈÉ)
ÊÒ¢ÒÃÑ§ÊÔµ

¹ÒÂÊÁªÒÂ Á¹µºØÃÕ¹¹·
ÃÍ§¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒÃ (»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 5)

¹ÒÂàÍ¡ªÑÂ ÍÑµ¶¡ÒÞ¹¹Ò
¼Í.¡ÒÃ»ÃÐ»ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤à¢µ 3

¹ÒÂ¸ÇÑª ¡ŒÍ¹¹Ò¤
¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ ¡»À. (ªÑé¹¾ÔàÈÉ)
ÊÒ¢Ò¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ

¹ÒÂÊÃÒÇØ¸ àÍÕèÂÁÊ§¤ÃÒÁ
¼ÙŒª‹ÇÂ ¼Í.¡»À. à¢µ 3

¹ÒÂÊÁ¹Ö¡ ÅÔéÁ·Í§ÊÔ·¸Ô¤Ø³
¼Í.¡ÒÃ»ÃÐ»ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤à¢µ 4

¹ÒÂ¡ÄÉ®Ò ÈÑ§¢Á³Õ
¼Í.ÊÓ¹Ñ¡»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 4

¹ÒÂºØÞÂ¡ ¤§¡Ô¨
¼ÙŒª‹ÇÂ ¼Í.¡»À. à¢µ 4

¹ÒÂÊÒÂÑ³Ë ÇÒÃÕÍÃØ³âÃ¨¹
¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ ¡»À. (ªÑé¹¾ÔàÈÉ)
ÊÒ¢ÒÊØÃÒÉ®Ã¸Ò¹Õ

¹ÒÂ¸ÕÃÐ »ÃÐÊ¾ÈÑ¡´Ôì
¼Í.¡ÒÃ»ÃÐ»ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤à¢µ 5

¹ÒÂÊØ¨Ô¹µ ©ÔÁÁ³Õ
¼ÙŒª‹ÇÂ ¼Í.¡»À. à¢µ 5

¹ÒÂ¸ÕÃ¾Å ¤§»˜ÞÞÒ
¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ ¡»À. (ªÑé¹¾ÔàÈÉ)
ÊÒ¢ÒËÒ´ãËÞŽ

¹Ò§¡ØÅ¸Ô´Ò ¡ØÅ·¹Ñ¹·
¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ ¡»À.
(ª‹ÇÂ¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§
¡®ËÁÒÂ áÅÐ ¾.Ã.º. ¡»À. ÃÇÁ·Ñé§»ÃÑº»ÃØ§
ÊÑÞÞÒâ¤Ã§¡ÒÃàÍ¡ª¹Ã‹ÇÁÅ§·Ø¹)

¹ÒÂ¾ÔªÞ ªÙª×è¹
¼Í.ÊÓ¹Ñ¡»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 5

¹Ò§ÊØÃÑµ¹Ò ºØÞà¾ÕÂÃ¼Å
¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ ¡»À.
(´ŒÒ¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÍ§¤¡Ã)

ผังโครงสร้างการบริหารงาน
การประปาส่วนภูมิภาค

ÁØ‹§ ÁØ‹§à¹Œ¹¤Ø³¸ÃÃÁ
C Committed to

the corporate integrity
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คณะกรรมการ กปภ. ปี 2555

นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล

• ประธานกรรมการ กปภ.
(มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554)
• ประธานกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ของ กปภ.
• อายุ 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี)
สาขาการปกครอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 17 (ปรอ.)
ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
• ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
• ผู้ว่าราชการจังหวัดอำ�นาจเจริญ
• สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ รัฐสภา
ตำ�แหน่งงานปี 2555
• รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
จำ�นวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น)
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
• ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค
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นายอุดม พัวสกุล

นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี

• กรรมการ กปภ.
(ตาม พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ. 2522)
• ประธานอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง กปภ.
• ประธานกรรมการสรรหา
ผู้ว่าการ กปภ.
• อนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปภ. (CG&CSR)
• อนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
• อนุกรรมการปรับปรุงกิจการ
กปภ.
• อายุ 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 28 พ.ศ. 2535
• หลักสูตร DCP รุ่นที่ 109 ประจำ�ปี 2551
• หลักสูตร PDI รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
• ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
• ผู้ว่าราชการจังหวัดลำ�พูน
• รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ตำ�แหน่งงานปี 2555
• อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
• กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
จำ�นวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น)
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
• ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค

• กรรมการ กปภ.
(ตาม พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ. 2522)
• ประธานอนุกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี (CG)
• ประธานอนุกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีและการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กปภ. (CG&CSR)
• กรรมการตรวจสอบ กปภ.
• กรรมการสรรหาผูว้ า่ การ กปภ.
• อนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
• อนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ.
• อายุ 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาเอก สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
• ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขามะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
สถาบัน National Cancer Center ประเทศญี่ปุ่น
• วุฒบิ ตั รผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทาง สาขาสูต-ิ นรีเวชกรรม แพทยสภา
• หลักสูตร SFE รุ่นที่ 12 ประจำ�ปี 2554
• หลักสูตร PDI รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์ทำ�งาน
• รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย
• อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
• รองอธิบดีกรมการแพทย์
• ผู้อำ�นวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
• ผู้อำ�นวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมมะเร็ง จังหวัดชลบุรี
• ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ตำ�แหน่งงานปี 2555
• อธิบดีกรมอนามัย
จำ�นวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น)
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
• ไม่มี
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นางเสาวนีย์ กมลบุตร

• กรรมการ กปภ.
(มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553)
• ประธานกรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบของ กปภ.
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
ของ กปภ.
• ประธานอนุกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ.
• กรรมการสรรหาผูว้ า่ การ กปภ.
• อนุกรรมการปรับปรุงกิจการ กปภ.
• อนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
• อายุ 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร DCP รุ่นที่ 69 ประจำ�ปี 2549
• หลักสูตร RCC รุ่นที่ 7 ประจำ�ปี 2551
• หลักสูตร RCP รุ่นที่ 23 ประจำ�ปี 2553
• หลักสูตร PDI รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
• ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร
• รองอธิบดี กรมสรรพากร
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร
ตำ�แหน่งงานปี 2555
• รองปลัดกระทรวงการคลัง
• ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการคณะกรรมการบริหารสำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.)
จำ�นวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น)
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
1. บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 3,570 หุ้น
2. บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 200 หุ้น
3. บริษัท ทรู คอร์ปเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 1,400 หุ้น
4. บริษัท ธนายง จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 725 หุ้น
5 .บริษัท แปซิฟิก ไพพ์ จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 4,000 หุ้น
6. บริษทั เอ็มลิง้ ค์ เอเชียคอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 30,000 หุน้
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นางดนุชา ยินดีพิธ

• กรรมการ กปภ.
(มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553)
• รองประธานอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบของ กปภ.
• อนุกรรมการปรับปรุงกิจการ กปภ.
• อนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนผูว้ า่ การ กปภ.
• อนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านผูว้ า่ การ กปภ.
• อายุ 58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร DCP รุ่น 29 ประจำ�ปี 2546
• Executive Development Program, Kellogg School
of Management, NWU, U.S.A.
• หลักสูตร DCP RE - Refresher Course รุ่น 5 ประจำ�ปี 2550
• Financial Statements for Directors รุ่น 3 ประจำ�ปี 2551
ประสบการณ์ทำ�งาน
• รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักกำ�กับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สคร.
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนารัฐวิสาหกิจ
• ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ตำ�แหน่งงานปี 2555
• ที่ปรึกษาการคลัง กระทรวงการคลัง
• กรรมการและประธานกรรมการแผนงานและงบประมาณ
ธนาคารออมสิน
• กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อสมท.
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด
จำ�นวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น)
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
• บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จำ�กัด (มหาชน) (PTTAR)
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นายศานิตย์ นาคสุขศรี
นายตระกูล วินิจนัยภาค

• กรรมการ กปภ. (มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554)
• ประธานอนุกรรมการกฎหมาย
และการอุทธรณ์ร้องทุกข์
ของ กปภ.
• กรรมการอิสระ
• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปภ.
• อนุกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปภ.
• อายุ 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต สาขากฎหมาย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัตร หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาโท Master of Law สาขากฎหมาย
Tulane University, U.S.A.
• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
พ.ศ. 2547
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักกฎหมายระดับสูง (ปปร.11)
พ.ศ. 2551
• หลักสูตร DCP รุ่นที่ 147 ประจำ�ปี 2554
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.13)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน พ.ศ. 2554
ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้ตรวจการอัยการ
• อธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษา
• กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
ตำ�แหน่งงานปี 2555
• รองอัยการสูงสุด
• กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น)
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
• ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค

• กรรมการ กปภ.
(มติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554)
• ประธานกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ของ กปภ.
• รองประธานอนุกรรมการ
กฎหมายและการอุทธรณ์
ร้องทุกข์ของ กปภ.
• อนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปภ. (CG&CSR)
• อายุ 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาเอกศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหาร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
• หลักสูตรโรงเรียนนายอำ�เภอ วิทยาลัยการปกครอง พ.ศ. 2535
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง พ.ศ. 2539
• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
พ.ศ. 2548
ประสบการณ์ทำ�งาน
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
• ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
ตำ�แหน่งงานปี 2555
• ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
จำ�นวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น)
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
• ไม่มี
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รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์

• กรรมการ กปภ. (มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554)
• กรรมการอิสระ
• ประธานอนุกรรมการ
ปรับปรุงกิจการ กปภ.
• อนุกรรมการกฎหมาย
และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
• อนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง กปภ.
• อนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปภ. (CG&CSR)
• อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชลศาสตร์
และชายฝั่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชายฝั่ง
มหาวิทยาลัย TOHOKU ประเทศญี่ปุ่น
• หลักสูตร DCP รุ่นที่ 85 ประจำ�ปี 2550
ประสบการณ์ทำ�งาน
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
• คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
• คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• เลขานุการอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ�
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการวิชาการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• คณะอนุกรรมการกำ�หนดหลักเกณฑ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำ�ท่วม
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำ�แห่งชาติ สำ�นักนายกรัฐมนตรี
• กรรมการวิชาการ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย
• คณะกรรมการการประปานครหลวง
• อนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำ�ท่วม จังหวัดปทุมธานี
• คณะกรรมการศึกษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า สำ�นักนายกรัฐมนตรี
• คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• ICSU (International Council for Science) Planing Group
Committee for Disaster Reduction, Asia and Pacific region
• ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
สภาผู้แทนราษฎร
• Lead Author,SREX “Managing the Risks of Extreme Events and
Disasters to Advance Climate Change Adaptation” IPCC (WG2)
ตำ�แหน่งงานปี 2555
• หัวหน้าหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยรังสิต
• ผู้อำ�นวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและผู้จัดการใหญ่
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
• ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศและภัยพิบตั ิ มหาวิทยาลัยรังสิต
จำ�นวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น)
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
• ไม่มี
รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค

นายวรวิทย์ จำ�ปีรัตน์

• กรรมการ กปภ.
(มติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
ของ กปภ.
• อายุ 59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Bachelor of Business Administration (BBA) Business
Administration, University of Manila
• Master of Public Administration (MPA) Public
Administration, University of Manila
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำ�นักงาน ก.พ.
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำ�นักงาน ก.พ. ประจำ�ปี 2549
• หลักสูตร DCP รุ่นที่ 114 ประจำ�ปี 2552
ประสบการณ์ทำ�งาน
• รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ
• ที่ปรึกษาสำ�นักงบประมาณ
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักจัดทำ�งบประมาณด้านความมั่นคง 1
สำ�นักงบประมาณ
ตำ�แหน่งงานปี 2555
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ
• กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
จำ�นวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น)
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
• ไม่มี
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นางรัตนา กิจวรรณ
นายสุกิจ เจริญรัตนกุล

• กรรมการ กปภ. (มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554)
• ประธานอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
• อนุกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปภ.
• อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ผู้ว่าการ กปภ.
• อายุ 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• Master of Arts สาขา Political Science Eastern New Mexico
University, U.S.A.
• Cert. of Advanced Study สาขา Political Science & Public
Administration Northern Illinois University, U.S.A.
• หลักสูตร การวิจัยเชิงปริมาณ-สังคมศาสตร์ สถาบัน University
of Essex สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2524
• หลักสูตร การบริหารงานบุคคล สถาบัน University of Essex,
สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2526
• หลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 31 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2537
• หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 43
พ.ศ. 2544
ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
• อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
• ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
ตำ�แหน่งงานปี 2555
• อธิบดีกรมการปกครอง
• กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จำ�นวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น)
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
• ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค

• กรรมการและเลขานุการ กปภ.
(มติคณะกรรมการ กปภ.
เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2555)
• กรรมการกิจการสัมพันธ์ กปภ.
• อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง กปภ.
• อนุกรรมการปรับปรุงกิจการ กปภ.
• อนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
และการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปภ.
• อายุ 55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Public-Private สถาบัน Washingtion.D.C., U.S.A.
พ.ศ. 2539
• หลักสูตร โครงการอบรมผู้บริหารงานภาครัฐวิสาหกิจ รุ่นที่ 1
สถาบันสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ร่วมกับกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2543
• หลักสูตร Water Suppy Management For Middle Manager
สถาบัน National Waterworks Technology
• หลักสูตร Mini - MBA รุ่นที่ 28 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2544
• หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2551
• หลักสูตร สัมมนางาน URBAN WATER SERVICE MANAGEMENT
AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN ASIAN REGION
สถาบัน JIGA ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2554
• หลักสูตร DCP รุ่นที่ 162 ประจำ�ปี 2555
ประสบการณ์ทำ�งาน
• รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์และการเงิน)
• รองผู้ว่าการ (แผนและยุทธศาสตร์) / หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน กปภ.
(CFO)
• รองผู้ว่าการ (บริหารและการเงิน) กปภ.
• ที่ปรึกษา กปภ.(ชั้น 12) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
กปภ. (CFO)
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารและการเงิน) กปภ.
ตำ�แหน่งงานปี 2555
• ผู้ว่าการ กปภ.
• กรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ�ภาคตะวันออก จำ�กัด
(มหาชน)
จำ�นวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น)
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
• ไม่มี
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คณะผู้บริหาร

3

1

2

1. นางรัตนา กิจวรรณ

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

Mrs.Ratana Kitchawan
Governor

2. นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์
รองผู้ว่าการ (วิชาการ)

Mr.Vichian Udomratanasilpa

Deputy Governor, Technical Affairs

3. นางสาวอรพิน อัศวนิก
รองผู้ว่าการ (บริหาร)

Miss Orapin Assavanig

Deputy Governor, Administration
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8

6

4. นายถาวร นิติภาวะชน

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

Mr.Thaworn Nitipavachon
Deputy Governor, Operation 1

5. นางศิริพร เล็กอุดม

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

Mrs.Siriporn Lek-udom

Deputy Governor, Operation 2

4

5

7

7. นายวีระพันธ์ เห็นประเสริฐ
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)

Mr.Weerapan Henprasert

Deputy Governor, Operation 4

8. นายสมชาย มนต์บุรีนนท์
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

Mr.Somchai Montburinont
Deputy Governor, Operation 5

6. นายทินกร ด่านพงศ์สุวรรณ
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

Mr.Thinakorn Danpongsuwan
Deputy Governor, Operation 3
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13

11

9

9. นางสาวจันทิรา จุโฬทก

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำ�นักผู้ว่าการและสื่อสารองค์กร)

		 Miss Chanthira Chulothok

Assistant Governor, Office of Governor and
Corporate Communication

10. นายวรวุฒิ เป้าศิลา

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Mr.Voravuth Paosila

Assistant Governor, Information
Technology

11. นางสาวทัศนีย์ แซ่เตีย

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

		 Miss Tassanee Sae-tia

10

12

14

12. นางสาวประภา พวงแก้ว
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

Miss Prapa Poungkeaw

Assistant Governor, Finance

13. นางสาวสุวิมล ผดุงธนมงคล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)

Miss Suwimol Padoungtanamongkol
Assistant Governor, Technical Affairs

14. นางพรรณพิลาส ไม้งาม
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)

Mrs.Panpilard Mai-ngam

Assistant Governor, Administration

Assistant Governor, Plans and Strategies
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19

18

15

15. นายวิโรจน์ ใบแก้ว

ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบ

Mr.Wirote Baikaew

Director, Office of Auditors

16. นางกุลธิดา กุลทนันท์

ผู้เชี่ยวชาญ กปภ.ช่วยผู้ว่าการ (ด้านการกลั่นกรอง
กฎหมายและ พ.ร.บ.กปภ. รวมทั้งปรับปรุงสัญญา
โครงการเอกชนร่วมลงทุน)

Mrs.Kulthida Kultanan

Expert, Legal Affairs and Private
Sector Participation

17. นางสุรัตนา บุญเพียรผล

ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านการสื่อสารองค์กร)

16

17

20

18. นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย

ผู้อำ�นวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

Mr.Chompol Chokeponguedomchai

Director, Regional Office 1

19. นายชโยดม กาญจโนมัย

ผู้อำ�นวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

Mr.Chayodom Kanchanomai

Director, Regional Office 2

20. นายเอกชัย อัตถกาญน์นา

ผู้อำ�นวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

Mr.Eakachai Attakanna
Director, Regional Office 3

Mrs.Surattana Boonpienpol

Expert, Corporate Communication
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25

23

21

21. นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ

ผู้อำ�นวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

Mr.Somnug Limtongsittikoon
Director, Regional Office 4

22. นายธีระ ประสพศักดิ์

ผู้อำ�นวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

Mr.Theera Prasopsak

Director, Regional Office 5

23. นายสมเกียรติ ภิริยะกากูล

ผู้อำ�นวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

Mr.Somkiat Piriyagagul
Director, Regional Office 6
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22

24

26

24. นายนคร ลอยกุลนันท์

ผู้อำ�นวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

Mr.Nakorn Loykulnanta
Director, Regional Office 7

25. นายสงบ รัตนสุวรรณ์

ผู้อำ�นวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

Mr.Sangob Rattanasuwan
Director, Regional Office 8

26. นายกิตติ วิภาสวงศ์

ผู้อำ�นวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

Mr.Kitti Wipasvongse

Director, Regional Office 9
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31

29

27

27. นายณรงค์ วงษ์พยัคฆ์

ผู้อำ�นวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

Mr.Narong Wongpayak

Director, Regional Office 10

28. นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

Mr.Sarid Asaneejarugjit

Assistant Director, Regional Office 1

29. นายศักดิ์สมิทธิ์ เอี่ยมสินธุ์

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

Mr.Saksmith Iemsin

Assistant Director, Regional Office 2
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30
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30. นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

Mr.Saravut Iamsongcram

Assistant Director, Regional Office 3

31. นายบุญยก คงกิจ

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

Mr.Bunyok Kong-git

Assistant Director, Regional Office 4

32. นายสุจินต์ ฉิมมณี

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

Mr.Sujint Chimmanee

Assistant Director, Regional Office 5

47 Annual Report 2012 Provincial Waterworks Authority

37

33

34

33. นายเสริม หึกขุนทด

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

Mr.Serm Heukkhuntod

Assistant Director, Regional Office 6

34. นายเฉลิมพร จันฤาไชย

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

Mr.Chalirmporn Chanruechai

Assistant Director, Regional Office 7

35. นายสืบศักดิ์ แจ่มใส

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

Mr.Suebsak Jaemsai

Assistant Director, Regional Office 8
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36

38

36. นายหลักชัย พัฒนเจริญ

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

Mr.Lakchai Pattanajareon

Assistant Director, Regional Office 9

37. นายกิติเทพ เลขะวิพัฒน์

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

Mr.Kitithep Leakhavipat

Assistant Director, Regional Office 10

38. ว่าที่ร้อยโท สุรศักดิ์ ลิ้มเจริญ

ผู้จัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่

Acting Lt. Surasak Limchareon
Manager, Chiang Mai Waterworks,
Extraordinary Branch Office
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43

41

39

39. นายอนันต์ ชัยยุทธ

ผู้จัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ) สาขาขอนแก่น

Mr.Anan Chaiyuth

Manager, Khon Kaen Waterworks,
Extraordinary Branch Office

40. นายบุญเลิศ กมลวิบูลย์

ผู้จัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ) สาขาอุดรธานี

Mr.Boonlert Kamolwibool

Manager, Udon Thani Waterworks,
Extraordinary Branch Office

41. นายสมยศ ศิลาอ่อน

ผู้จัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี

Mr.Somyot Silaon

Manager, Chon Buri Waterworks,
Extraordinary Branch Office
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40

42
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42. นายอารยะ งามวงศ์วาน

ผู้จัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา

Mr.Araya Ngamwongwan

Manager, Pattaya Waterworks,
Extraordinary Branch Office

43. นายธวัช ก้อนนาค

ผู้จัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ) สาขาพระนครศรีอยุธยา

Mr.Tawat Konnark

Manager, Phra Nakhon Si Ayutthaya Waterworks,
Extraordinary Branch Office

44. นายสมชาย ศรีสุนทร

ผู้จัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต

Mr.Somchai Srisunthorn

Manager, Rangsit Waterworks,
Extraordinary Branch Office
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50

47

46

45. นายสายัณห์ วารีอรุณโรจน์

ผู้จัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์ธานี

Mr.Sayan Vareearunrod

Manager, Surat Thani Waterworks,
Extraordinary Branch Office

46. นายธีรพล คงปัญญา

ผู้จัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่

Mr.Thirapol Kongpanya

Manager, Hat Yai Waterworks,
Extraordinary Branch Office

47. นางสาวปัญจนา คำ�นูณเศรษฐ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักผู้ว่าการ

Miss Punjana Kumnoonsate
Director, Office of Governor
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48. นายนิธิศ ทองสอาด

49

ผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

Mr.Nithit Thongs-ard

Director, Office of Corporate
Communication and Customer Relations

49. นายนิวัตร สถิตกาญจนะ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Mr.Niwat Satitkanchana

Director, Office of Information Technology

50. นายสุวรรณ กลิ่นประชุม

ผู้อำ�นวยการสำ�นักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

Mr.Suwan Klinprachum

Director, Office of Information
Geographic Technology
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53

51

51. นายวิวัติ นพศิริวงศ์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง

Mr.Wiwat Nopsiriwong

Director, Central Audit Department

52. นายอัมพร เพชรกาญจนาพงศ์

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

Mr.Amporn Petkanchanapong

Director, Provincial Audit Department

53. นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล

ผู้อำ�นวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

Mr.Pisit Hongvanishkul

Director, Corporation Strategy Department
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54. นายเธียรชัย ประมูลมาก

ผู้อำ�นวยการฝ่ายแผนงานโครงการ

Mr.Thienchai Pramoolmark

Director, Project Planning Department

55. นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

Miss Ajchariya Apaiwongse

Director, Finance and Accounting Department

56. นางสาวจรรยา คำ�สวัสดิ์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

Miss Chanya Khumsawasdi

Director, Risk Management Department
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61

59

57

57. นายเอกรัตน์ นาคะกุล

ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิศวกรรม

Mr.Ekarat Nakagul

Director, Engineering Department

58. นายสิทธิชัย สะภูมี

ผู้อำ�นวยการฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

Mr.Sitthichai Saphume

Director, Construction Supervision
Department

59. นายจำ�เนียร เมืองจันทร์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำ�

Mr.Chamnian Muangchan

Director, Water Resources Department
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60. นายบรรจบ ศรีสลวย

ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Mr.Banjob Srisaluay

Director, Human Resources Development
Department

61. ส.ต.ต.บำ�รุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

Pol. L/C. Bumrungsak Chingwangtakor
Director, Human Resources Management
Department

62. นางดาวรุ่ง ปิติปัญญา

ผู้อำ�นวยการฝ่ายอำ�นวยการ

Mrs. Dowrung Pitipunya

Director, General Administration
Department
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67
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63. นางสาวสำ�อาง สินิทธานนท์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายกฎหมาย

Miss Samang Sinitanon

Director, Legal Department

64. นายแสง ส่องแสง

ผู้อำ�นวยการสำ�นักปฏิบัติการ 1

Mr.Sang Songsang

Director, Office of Operation 1

65. นายทวีวัฒน์ นิ่มวรพันธุ์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักปฏิบัติการ 2

Mr.Taweewat Nimworapan

Director, Office of Operation 2
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66. นายสมชัย บุญสม

ผู้อำ�นวยการสำ�นักปฏิบัติการ 3

Mr.Somchai Bunsom

Director, Office of Operation 3

67. นายกฤษฎา ศังขมณี

ผู้อำ�นวยการสำ�นักปฏิบัติการ 4

Mr.Kritsada Sunkhamani

Director, Office of Operation 4

68. นายพิชญ ชูชื่น

ผู้อำ�นวยการสำ�นักปฏิบัติการ 5

Mr.Pichaya Chuchuen

Director, Office of Operation 5
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การดำ�เนินงานตามภารกิจหลักของ กปภ. ปี 2555
ภาพรวมของสภาพธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำ�ปี

Operations as per PWA’s Main Missions in 2012

Overview of the Business Condition, Strategic Plans and Action Plans of the Year;
1. ประวัติความเป็นมาขององค์กร
ในรั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ครั้งเสด็จประพาสยุโรป พระองค์
ทรงพบว่าประเทศในยุโรปมีการผลิตน้ำ�สะอาดไว้บริการ
ให้ กั บ ประชาชนอย่ า งเพี ย งพอ เมื่ อ เสด็ จ กลั บ ประเทศ
จึงมีพระบรมราชโองการ ให้จ้างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ
ฝรั่ ง เศส มาสำ � รวจและเสนอความเห็ น ในการจั ด หาน้ำ �
มาใช้ในเขตพระนคร
ในปี 2452 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
ให้ “กรมสุขาภิบาล” ดำ�เนินการก่อสร้าง ขุดคลองและ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ� เพื่อให้สามารถส่งน้ำ�มายังโรงกรองน้ำ�
ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำ�บลสามเสน และมีการฝังท่อเหล็ก เพื่อส่งน้ำ�
ไปทั่ ว พระนคร โดยใช้ ง บประมาณดำ � เนิ น การทั้ ง สิ้ น
กว่ า 4 ล้ า นบาท ใช้ ร ะยะเวลาดำ � เนิ น การ 5 ปี เ ศษ
โดยทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ เ รี ย กกิ จ การนี้ ว่ า
“การประปากรุงเทพ”
ต่อมา บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว กรุงเทพ
กลายเป็ น ศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ รั ฐ บาลมี น โยบายที่ จ ะ
ปรับปรุงกิจการประปาให้ทันสมัย และมีกำ�ลังผลิตเพียงพอ
กับความต้องการที่เพิ่มขึ้น จึงได้รวมกิจการประปาเทศบาล
นนทบุรี ประปาสมุทรปราการ และประปาธนบุรี เข้ากับ
การประปากรุงเทพ แล้วใช้ชื่อว่า “การประปานครหลวง”
มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นับตัง้ แต่
วันที่ 16 สิงหาคม 2510 เป็นต้นมา

รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค

1. Organizational Background;
In the reign of King Chulalongkorn (Rama V),
during his visit to Europe, King Chulalongkorn
found that in European countries, clean water was
adequately produced and supplied for people’s
consumption; and when returned to Thailand, King
Chulalongkorn had the royal command to hire
experts from France to survey and give opinions on
the supply of water for consumption in Bangkok
areas.
In 1909, King Chulalongkorn had the royal
command to assign the Department of Sanitation
to carry out the construction, excavation of canals
and installation of water pumps to supply raw water
to the water treatment plant located at Samsen
Sub-district and to install steel pipes for water
supply throughout Bangkok, with the total budget
of over 4 million Baht and within the operational
period of over 5 years; whereas, this enterprise
was named by King Chulalongkorn as “Bangkok
Waterworks”.
After the rapid urbanization in Thailand,
Bangkok became the center of modernization;
therefore, the Government had its policy to
modernize the waterworks business and to provide
adequate water production capacity to meet the
increasing demands; therefore, the Government had
announced the merger of waterworks businesses of

55 Annual Report 2012 Provincial Waterworks Authority

นอกจากนั้ น เมื่ อ ความเจริ ญ ได้ ข ยายไปสู่ จั ง หวั ด
ต่าง ๆ ในส่วนภูมภิ าคมากขึน้ การให้บริการน้�ำ ประปาของ
กรมโยธาธิการ และกรมอนามัย ซึ่งมีข้อจำ�กัดด้านระเบียบ
ราชการ เริ่มเกิดความไม่คล่องตัว รัฐบาลจึงให้มีการโอน
กิจการประปา ตลอดจนข้าราชการและลูกจ้าง ของกองประปา
ส่ ว นภู มิ ภ าค กรมโยธาธิ ก าร และกองประปาชนบท
กรมอนามัย เข้าด้วยกัน จัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่โดยใช้ชื่อว่า
“การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)” มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย นับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์
2522 เป็ น ต้ น มา โดยมี ภ ารกิ จ ในการผลิ ต น้ำ � ประปา
ที่สะอาดได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก เพื่อตอบสนอง
ความต้ อ งการใช้น้ำ � เพื่ออุปโภค บริโภค ของประชาชน
ทั่ ว ประเทศ 73 จั ง หวั ด (ยกเว้ น กรุ ง เทพมหานคร
สมุทรปราการ และนนทบุรี) ปัจจุบัน กปภ. มีการประปา
ส่วนภูมภิ าคสาขาให้บริการ จำ�นวน 231 สาขา และให้บริการ
ประชาชน ประมาณ 3.421 ล้านครัวเรือน

2. การเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาองค์กรทีส่ �ำ คัญ
ในปี 2555 นับเป็นปีแรก ของการดำ�เนินงานภายใต้
แผนยุ ท ธศาสตร์องค์ก ร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559)
เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “กปภ.จะเป็นองค์กรชั้นนำ�ระดับสากล
ที่ให้บริการน้ำ�ประปาด้วยมาตรฐาน และบริการที่เป็นเลิศ”

Nonthaburi Municipality, Samut Prakarn Waterworks
and Thonburi Waterworks with “Bangkok
Waterworks” and later called "Metropolitan
Waterworks Authority" as a state enterprise under
the Ministry of Interior as from August 16th, 1967
onwards.
Moreover, when Thailand’s modernization had
been expanded to the provinces more increasingly
and the waterworks service provision of the Department of Public Works and the Department of Health
was limited by the government regulations and
became inflexible; therefore, the Government
merged the waterworks enterprises as well as civil
servants and employees of the Provincial Waterworks Division, Department of Public Works and the
Rural Waterworks Division, Department of Health
and established a new agency namely “Provincial
Waterworks Authority (PWA)” as a state enterprise
under the Ministry of Interior as from February 28th,
1979 onwards, with the mission of producing clean
tap water under the standard of World Health
Organization (WHO) in order to meet people’s demands of water for consumption in 73 provinces
nationwide (except for Bangkok, Samut Prakarn
and Nonthaburi). At present, PWA has totally 231
branch offices and has provided services to people
in approximately 3.421 million households.

2. Significant Changes and Organizational
Development;
In 2012, which was the first year of operations
under the Corporate Strategic Plan No.2 (20122016) with the vision that “PWA shall be a leading
organization of universal standards which provides
a standard and excellent drinking water supply
service to population across the country” with the
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โดยมีเป้าหมายการดำ�เนินงานเพื่อไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง
(High Performance Organization: HPO) ในอีก 10 ปี
ข้ า งหน้ า ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น การมี ร ะบบผลิ ต จ่ า ยน้ำ � ที่ เ ป็ น เลิ ศ
(Operation Excellence) และมี ร ะบบบริ ก ารลู ก ค้ า
ที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ทั้งนี้ กปภ. ได้วางแผน
การดำ�เนินงานแบ่งเป็น 4 เสาหลัก และ 1 ฐานหลัก ดังนี้
เสาหลักที่ 1 ด้านการผลิตจ่ายน้ำ� มีเป้าประสงค์
เพื่อให้มีระบบที่สามารถผลิตจ่ายน้ำ�
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสอดคล้องมาตรฐานสากล
เพียงพอกับความต้องการ มีแรงดันน้�ำ
ที่เหมาะสมและน้ำ�สูญเสียต่ำ�
เสาหลักที่ 2 ด้ า นบริ ก ารลู ก ค้ า มี เ ป้ า ประสงค์
เพือ่ ให้มรี ะบบบริการทีส่ ะดวกรวดเร็ว
ตรงกั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า มี
ระบบรับข้อร้องเรียนและระบบการ
สือ่ สารทีส่ ามารถเข้าถึงลูกค้า ได้อย่าง
รวดเร็ว ตลอดจนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เสาหลักที่ 3 ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
มี เ ป้ า ประสงค์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น ระบบ
E-Operation และระบบ E-Service
ตลอดจนบู ร ณาการระบบข้ อ มู ล
ทัว่ องค์กรเพือ่ สนับสนุนให้ทกุ หน่วยงาน
มีความคล่องตัวในการทำ�งานมากขึน้
เสาหลักที่ 4 ด้านทรัพยากรบุคคล มีเป้าประสงค์
เพื่อให้มีอัตรากำ�ลัง องค์ความรู้ และ
วั ฒ นธรรม ที่ ส ามารถสนั บ สนุ น ให้
องค์กรประสบผลสำ�เร็จในการผลิต
จ่ า ยน้ำ � และบริ ก ารลู ก ค้ า ได้ ต าม
เป้าหมายที่กำ�หนด
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operational goal of becoming “high performance
organization (HPO)” in the next 10 years, emphasizing
the operation excellence and having the service
excellence, PWA has prescribed the operational
plans, divided into 4 pillars and 1 main base, as
follows:
1st Pillar: Operation. This Pillar is aimed at
providing an operation system
that can supply quality tap water
in accordance with an international
standard, having the adequate
quantity for demands of use, having
proper water pressure and low
rates of water loss.
2nd Pillar: Customer Service. This Pillar
is aimed at having a rapid and
convenient customer service
system that meets the customers’ demands; and to have a
complaint receiving system and
communication system which
is accessible to customers; and
having social responsibility and
environmental awareness.
3rd Pillar: Information Technology. This
Pillar is aimed at supporting the
electronic operation system and
the electronic service system
as well as integration of the
information system throughout
the organization for more flexible
operations of all work units.
4th Pillar: Human Resources. This Pillar is
aimed at having the manpower,
body of knowledge and corporate
culture which can support the
successful production and sup-
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ฐานหลัก

ด้านการเงินการลงทุน มีเป้าประสงค์
เพื่ อ ให้ มี ร ะบบการเงิ น การลงทุ น
การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการ
เปลี่ยนแปลง ที่ทำ�ให้องค์กรสามารถ
สร้ า งผลตอบแทนหรื อ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างต่อเนื่อง

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจที่ผ่านมา
แม้ ว่ า กปภ. จะประสบปั ญ หาอุ ท กภั ย ในช่ ว ง
ต้นปีงบประมาณ 2555 (ปลายปี พ.ศ. 2554) แต่ด้วย
ความต้ อ งการใช้ น้ำ � ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ปี ประกอบกั บ
การอพยพของประชากรไปสู่ ภู มิ ภ าคอั น เนื่ อ งมาจาก
ปัญหาอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลาดังกล่าว
ข้ า งต้ น ส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณน้ำ � จำ � หน่ า ยซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย หลั ก
ที่สร้างรายได้ให้ กปภ. ยังคงเพิ่มมากขึ้นประมาณ ร้อยละ
7.23 หรือคิดเป็น 71 ล้าน ลบ.ม จำ�นวนลูกค้ารวม 3.42
ล้านราย ด้านการลงทุน กปภ. เร่งขยายเขตจำ�หน่ายน้ำ�
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ การปรับปรุงท่อแตก
ท่อรั่ว รวมทั้งการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน Call Center
1662 การเตรี ย มแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น ผลกระทบ
ที่ เ กิ ด จากปั ญ หาภั ย แล้ ง และเฝ้ า ระวั ง ความเสี่ ย งในการ
ขาดแคลนน้ำ � ดิ บ สำ � หรั บ ใช้ ผ ลิ ต น้ำ � ประปาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบและพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ สำ � คั ญ
โดยนำ � รถบรรทุกน้ำ� ออกแจกจ่ายน้ำ� สะอาดเพื่อบรรเทา
ความเดื อ ดร้ อ นให้ กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ป ระสบภั ย
โดยไม่คิดมูลค่า ตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ�ในพื้นที่
เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมุ่งเน้น
นโยบายการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานเพื่อให้
ตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ทั้งนี้ ในปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม
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ply of tap water and customer
services as targeted.
Main Base: Finance and Investment. This
Main Base is aimed at having
the financial, investment and
risk management systems and
dynamic changes which enable
the organization to create
remunerations and to meet the
demands of all stakeholders
continuously.

3. Nature of Previous Business Operations;
Though, PWA has encountered the flooding
problems in early Financial Year of 2012 (late 2012),
the demands of water use have increased every
year and a lot of people have evacuated to the
regions due to the flooding problems in Bangkok areas
during the above-mentioned period of time; as a
result, the quantity of water supply, which is the main
source of incomes of PWA, has increased by approx.
7.23% or equal to 71 million cubic meters; and there
were totally 3.42 million customers. Regarding the
investment, PWA has accelerated to expand its
operation areas in order to increase its potentials of
service provision, repairs of broken or leaked pipes,
receiving of complaints through Call Center 1662,
preparation of action plan to prevent the impacts
from drought and to monitor the potential risks of
shortage of raw water for production of tap water
in the responsible areas and main tourism areas by
using water trucks to distribute clean water free of
charges in order to mitigate troubles encountered
by people in the disaster areas; and to closely
monitor the water situations in risk areas
throughout 24 hours; moreover, PWA has
emphasized the policy of improvement of
management efficiency in response to the
Government’s policies.
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2554 สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม
2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร
ทรงมีพระชนมพรรษา 60 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม
2555 และเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รง
ราชานุภาพ 150 ปี วันประสูติ และ ครบ 50 ปี บุคคลสำ�คัญ
ของโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นโอกาสพิเศษแห่งการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทยครบรอบ 120 ปี ในปี 2555 กปภ.
ในฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้สนอง
นโยบายกระทรวงมหาดไทย ในการดำ � เนิ น โครงการ
เพื่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม (Corporate Social
Responsibility หรือ CSR) โดยจัดโครงการ “120 ปี
มหาดไทย กปภ.เติ ม น้ำ � ใจให้ ป ระชาชน” เพื่ อ มุ่ ง เน้ น
ด้านการพัฒนาการบริการให้ถูกใจประชาชน ซึ่ง กปภ.
ทั้ ง 231 สาขาได้ จั ด ที ม บริ ก าร ที ม ค้ น หาน้ำ � สู ญ เสี ย
ทีมซ่อมบำ�รุง และทีมประชาสัมพันธ์ ออกไปเยี่ยมเยียน
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อ ประชาชนด้ ว ยการตรวจสอบ
และซ่ อ มแซมระบบประปาภายในบ้ า นให้ ถู ก สุ ข อนามั ย
โดยไม่ คิ ด ค่ า แรง รวมถึ ง ให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ ง
ในเรื่องทรัพยากรน้ำ� ต้นทุนน้ำ�ประปา รวมถึงการใช้น้ำ�
อย่างประหยัดและถูกวิธี

On the auspicious occasions of His Majesty the
King 84th Birthday Anniversary (on December 5th, 2011)
and Her Majesty the Queen 80th Birthday Anniversary
(on August 12th, 2012) and the Crown Prince 60th
Birthday Anniversary (on July 28th, 2012) and in
honour of Prince Damrong Rajanupab 150th Birthday
Anniversary and the 50th Anniversary of the Famous
People in the World, particularly on the special
occasion of the 120th anniversary of establishment
of the Ministry of Interior in 2012, PWA, as a state
enterprise under the Ministry of Interior, has
responded to the policy of the Ministry of Interior
regarding the implementation of CSR projects by
organizing the “120th Anniversary of the Ministry
of Interior, PWA Home Care Project”, emphasizing
the development of impressive services; whereby, all
231 branches of PWA have also set up service teams,
water loss detection teams, maintenance teams and
public relations teams to visit and provide services
and assistances to water users by checking and
repairing the household waterworks systems for
good sanitation, free of labour costs, and giving
the correct knowledge and understanding on
water resources, costs of tap water, including the
economical and correct use of water.

ผลการดำ�เนินงานด้านการลงทุน ปี 2551-2555
Operating Results		
on Investment (2008-2012):
		
รายการ
หน่วย
2551
		
Particulars
1. ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน)
Improvement/expansion (subsidy)
2. ปรับปรุงขยาย (เงินกู้)
Improvement/expansion (loans)
3. ปรับปรุงเส้นท่อ		
Pipeline improvement

Unit
ล้านบาท
M Baht
ล้านบาท
M Baht
ล้านบาท
M Baht
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2008

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

1,222

1,138

1,052

1,180

-

-

2,208

2,155

2,525

774

517

546

347

15

147
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รายการ
หน่วย
		
Particulars
Unit
4. ปรับปรุงหลังรับโอน
ล้านบาท
Post-transfer improvement
M Baht
5. พัฒนาแหล่งน้ำ�		
ล้านบาท
Water source development
M Baht
6. วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ�
ล้านบาท
Piping/extension of operation areas M Baht
7. ดำ�เนินงานปกติ		
ล้านบาท
Normal operation
M Baht
		

รวมทั้งสิ้น/Total

5,158

กปภ.ได้ ก ระจายการลงทุ น ในโครงการต่ า ง ๆ
เพือ่ สนับสนุนการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ทกุ ด้าน ประกอบด้วย
โครงการปรับปรุงขยายระบบประปา โครงการปรับปรุง
ประปาภายหลังรับโอน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ� โครงการ
วางท่อขยายเขตจำ�หน่ายน้ำ� โครงการควบคุมน้ำ�สูญเสีย
โดยใช้การแบ่งโซน (District Metering Area (DMA))
เพื่ อ ควบคุ ม น้ำ � สู ญ เสี ย รวมทั้ ง การปรั บ ปรุ ง เส้ น ท่ อ
การปรั บ เปลี่ ย นท่ อ ใหม่ ท ดแทนท่ อ เดิ ม และการลงทุ น
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำ�คัญ อย่างต่อเนื่อง

2551
2008

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

172

-

-

330

-

212

127

38

555

144

491

492

132

642

89

2,544

3,180

3,864

3,232

2,337

7,691

7,588

8,479

3,491

PWA has distributed its investment in projects
to support the implementation of all strategies
including the waterworks system improvement/
expansion project, the post-transfer waterworks
improvement project, the water source development
project, piping/extension of operation area project,
DMA-based water loss control project, as well as
pipeline improvement, pipe replacement and
continuous investment on significant information
technologies.

ผลการดำ�เนินงานด้านการผลิตและจ่ายน้ำ� ปี 2551-2555
Operating Results		
on “Operation” (2008-2012):
		 รายการ
หน่วย
2551
		 Particulars
1. จำ�นวนผู้ใช้น้ำ�รวม
Total of water users
2. ปริมาณน้ำ�ผลิตจ่าย
Volume of operation
3. ปริมาณน้ำ�จำ�หน่าย
Volume of distribution

Unit

ล้านราย
Million people
ล้าน ลบ.ม.
Million cubic meters
ล้าน ลบ.ม.
Million cubic meters
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2008

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2.77

2.94

3.11

3.26

3.42

1,140

1,208

1,303

1,338

1,462

835

884

960

982

1,053

60 Annual Report 2012 Provincial Waterworks Authority

		
		 รายการ
หน่วย
		 Particulars
Unit
4. อัตราการใช้น้ำ�		
ลบ.ม./ราย/วัน
Rates of water use
cubic meters/
			
person/day
5. อัตราน้ำ�สูญเสีย		
ร้อยละ
Rates of water loss
%

2551
2008

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

0.83

0.82

0.85

0.83

0.84

26.67

26.73

26.20

26.47

27.88

ในปี 2555 กปภ. สามารถผลิ ต และจำ � หน่ า ยน้ำ �
เพือ่ ให้บริการลูกค้าในพืน้ ที่ จำ�นวน 3.421 ล้านรายทัว่ ประเทศ
โดยมีปริมาณน้�ำ จำ�หน่าย 1,053 ล้าน ลบ.ม. อัตราน้�ำ สูญเสีย
ร้อยละ 27.88 นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
จำ�หน่ายน้ำ� การควบคุมประสิทธิภาพในการลดน้ำ�สูญเสีย
โดยใช้ DMA การบำ�บัดตะกอนเพื่อปรับปรุงความสะอาด
ในระบบผลิต รวมทั้งการขยายพื้นที่การให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

In 2012, PWA has been able to produce and
distribute the tap water to 3.421 million customers in
its responsible areas nationwide, with the volume
of water distribution of 1,053 million cubic meters
and the rate of water loss of 27.88%. Moreover,
PWA has improved its operational efficiency and has
also controlled the efficiency of DMA-based water
loss reduction, and has provided the sediment
treatment in order to improve the cleanliness in the
production system; and has effectively expanded
the areas of service provision.

ผลการดำ�เนินงานด้านการเงิน ปี 2551-2555
Operating Results		
on “Finance” (2008-2012):
		 รายการ
2551
2552
		 Particulars
1. ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
Operating expenses
2. รายได้ดำ�เนินงาน
Operating incomes
3. ดอกเบี้ย		
Interest		
4. ค่าเสื่อม		
Depreciation		
5. กำ�ไรสุทธิ		
Net profits		

หน่วย : บาท / Unit: Baht

2008

2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

12,324.482

13,471.503

14,489.085

15,206.737

16,452.264

14,197.468

15,891.451

17,080.064

16,929.141

19,864.898

578.200

433.380

437.746

433.452

384.691

2,548.954

2,720.724

2,846.320

2,962.922

3,089.767

1,617.764

2,431.542

2,811.515

2,112.292

4,099.834

* ข้อมูลเบื้องต้น
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ในปี 2555 กปภ. มีผลประกอบการเบื้องต้น โดยมี
รายได้จากการดำ�เนินงานจำ�นวน 16,452 ล้านบาท ค่าใช้จา่ ย
ดำ�เนินงานรวม 19,864 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคา 3,089
ล้านบาท กำ�ไรสุทธิ 4,099 ล้านบาท มีการลงทุนโดยกูพ้ นั ธบัตร
เพิ่มขึ้น

การดำ�เนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปี 2555 กปภ. ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
ผ่านแผนงานสำ�คัญ ดังนี้
• โครงการระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ� (Customer
Information System : CIS) ที่ กปภ. สาขาสามพราน
สมุ ท รสาคร ปราณบุ รี เพื่ อ ให้ มี ร ะบบการบริ ก ารลู ก ค้ า
ที่รวดเร็ว เชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ได้
• โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำ�รองภายนอก กปภ.
(Backup Site) เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง อันจะเกิดขึ้นกับ
ฐานข้อมูลหลักในการบริหารงานของ กปภ.
• โครงการปรับปรุงระบบ Web Conference เพือ่ ให้
มีการบริหารจัดการด้านเวลาในการประชุม และลดค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทาง

การดำ�เนินงานด้านการตลาดและบริการ
ในปี 2555 กปภ. ดำ�เนินงานเพื่อสนองนโยบาย
รัฐบาลในการให้บริการประปาแก่ประชาชนประกอบด้วย
โครงการวางท่อขยายเขตจำ�หน่ายน้�ำ เพือ่ ตอบสนองนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการเพือ่ สังคม หรือ Corporate
Social Responsibility (CSR) การจ่ายน้ำ�ฟรีเพื่อบรรเทา
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง นอกจากนี้ กปภ. ได้ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์องค์กรผ่านแผนงานสำ�คัญ ดังนี้
• โครงการน้ำ � ประปาดื่ ม ได้ กปภ. ร่ ว มมื อ กั บ
กรมอนามั ย ในการประกาศพื้ น ที่ น้ำ � ประปา
ดื่ ม ได้ เพื่ อ พั ฒ นาตลอดจนรั ก ษาคุ ณ ภาพน้ำ �
ประปาให้ มี ค วามสะอาด จนสามารถบริ โ ภค
ได้โดยตรงจากก๊อก นับจากเริ่มดำ�เนินโครงการฯ
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Regarding the basic operating results in 2012,
PWA has generated incomes from operations,
amounted to 16,452 million Baht; total operating
expenses of 19,864 million Baht; depreciations of
3,089 million Baht; and net profits of 4,099 million
Baht; and has also invested by means of borrowing
of additional bonds.

Operation on “Information Technology”:
In 2012, PWA has driven its organizational
strategies through main work plans, as follows:
• Customer Information System (CIS) Project
has been implemented by PWA, Sampran, Samut
Sakorn and Pranburi branches to provide a rapid
customer service system which can be linked with
other systems;
• Backup Site Project has been implemented
to reduce potential risks against the main database
for management of PWA;
• Web Conference Improvement Project
has been implemented for conference time
management and reduction of the travelling
expenses;

Operation on “Marketing and Service”:
In 2012, PWA has operated its works in response
to the Government’s policy relating to the provision
of waterworks services to customers, including the
Piping/Extension of Operation Areas Project in
response to the policy of sufficient economy and
CSR Project, Flood and Drought Mitigation Project
(by means of free distribution of water); moreover,
PWA has driven its organizational strategies through
main work plans, as follows:
• Drinking Water Supply Project. PWA has
cooperated with the Department of Health
to announce the drinking water supply areas
in order to develop and maintain the
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จนถึงปี 2555 กปภ. ได้ประกาศพื้นที่น้ำ�ประปา
ดื่มได้ไปแล้วรวม 154 แห่ง
• โครงการ “120 ปี มหาดไทย กปภ. เติมน้ำ�ใจ
ให้ ป ระชาชน” มุ่ ง ปลู ก จิ ต สำ � นึ ก รั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคม โดยให้ผู้จัดการประปาและทีมบริการ
ออกพบประชาชนเพื่อช่วยเหลือ บริการซ่อมแซม
ระบบประปาภายในบ้ า น พร้ อ มให้ คำ � แนะนำ �
เกีย่ วกับการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้านฟรี
• โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ� มุ่งสร้างจิตสำ�นึก
เยาวชนให้ รู้ คุ ณ ค่ า และอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรน้ำ �
โดยจัดกิจกรรมประกวดเรียงความและคำ�ขวัญ
เกี่ยวกับการประหยัดน้ำ� ในโรงเรียนที่มีสำ�นักงาน
ประปาของ กปภ. อยู่ในพื้นที่
• โครงการคลิ นิ ก มหาดไทย กปภ. ร่ ว มมื อ กั บ
หน่ ว ยงานอื่ น ในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย
จั ด หน่ ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่ ให้ บ ริ ก ารประชาชน
และแก้ปญ
ั หาความเดือดร้อนต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จ
หรือ One Stop Service เช่น จัดนิทรรศการ
เกีย่ วกับกระบวนการผลิตน้�ำ ประปา รับคำ�ร้องทุกข์
รั บ คำ � ร้องขอติดตั้งประปาใหม่ รับแจ้ ง ซ่ อ มท่ อ
แตกรั่ว รับบริการเปลี่ยนชื่อ/โอนเจ้าของมิเตอร์
ประปา บริ ก ารตรวจสอบระบบประปา และ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของมาตรวัดน้ำ� เป็นต้น
• การเพิ่มช่องทางการชำ�ระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
Pay at Post ร้าน Jay Mart ร้าน TNET ของ TOT
ศูนย์บริการ AIS ร้าน Telewiz จุดบริการ LOTUS
จุดบริการทรู พาร์ทเนอร์ และทรู มันนี่ เอ็กซ์เพรส
ร้าน 108 Shop เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ชำ�ระผ่านตู้ ATM
ของธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ และการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
14 แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ
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quality of clean and drinking tap water.
Since the start of implementation of this
project until 2012, PWA has already announced totally 154 drinking water supply
areas;
• “120th Anniversary of the Ministry of
Interior, PWA Home Care Project”.
The project was aimed at implanting the
awareness of social responsibility; whereas,
PWA branch managers and service teams
were assigned to meet people in order to
provide assistances and services of domestic waterworks system repairs and to give
advice, free of charges, relating to the
domestic waterworks system maintenance;
• Water-Saving School Project. The project
was aimed at implanting the youth’s
awareness of values and conservation
of water resources by organizing activities
of “water-saving essay and slogan contest”
in schools of areas where PWA offices are
situated;
• Ministry of Interior Clinic Project. PWA
has cooperated with other units under the
Ministry of Interior to establish mobile
service units in order to provide one-stop
services to people; for examples, organizing an exhibition relating to the processes
of tap water production; receiving complaints and applications for installation of
new tap water pipes; receiving notices for
repair of broken or leaked pipes; receiving services of name change/transfer of
ownership of water meters, waterworks
system inspection services and inspection
of functionality of water meters, etc.;
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การดำ�เนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ในปี 2555 กปภ. มี สั ด ส่ ว นพนั ก งานต่ อ ผู้ ใช้ น้ำ �
ประมาณ 1: 543 ทัง้ นี้ กปภ. เน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โดยดำ�เนินโครงการพัฒนาสมรรถนะความสามารถรายบุคคล
Individual Development Plan (IDP) โครงการพัฒนา
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และโครงการบริหารและพัฒนา
กลุ่มพนักงานที่เป็นพี่เลี้ยงให้พนักงาน รุ่นน้อง โครงการ
ฝึกอบรม ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และ
ดำ�เนินงานสำ�คัญต่าง ๆ ดังนี้
• โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมสำ�หรับ Lab
Cluster และ ระบบสารสนเทศคุณภาพน้ำ� เพื่อรองรับ
ห้องปฏิบัติการสาขา (Lab Cluster) พร้อมพัฒนาบุคลากร
ที่จะไปปฏิบัติงานประจำ�อยู่ที่ห้องปฏิบัติการ ให้มีความรู้
พื้นฐานและทักษะความชำ�นาญในการปฏิบัติงาน
		 • การประกวด กปภ. สาขาดีเด่น โดยมีกระบวนการ
พิ จ ารณารายงานที่ กปภ .สาขานำ � เสนออย่ า งละเอี ย ด
ก่อนแต่งตั้งคณะทำ�งานจากส่วนกลางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
กปภ. สาขาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะพิจารณาตัดสิน
ให้เหลือเพียงสาขาที่โดดเด่น โดยมีรางวัล เพื่อเป็นการ
สร้ า งแรงจู ง ใจให้ กปภ. ทุ ก สาขามี ก ารบริ ห ารจั ด การ
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภาพ ตลอดจนรัก ษามาตรฐานคุ ณ ภาพ
การทำ � งานให้ เ กิ ด ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ นด้ า นบริ ก าร และ
สร้างความมั่นใจให้แก่สาธารณชน

4. ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
การดำ�เนินธุรกิจขององค์กรในระยะเวลา 3 - 5 ปี
ข้างหน้า
กปภ. ได้จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์องค์กร ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2555 - 2559) โดยมีวสิ ยั ทัศน์ “กปภ. จะเป็นองค์กรชัน้ นำ�
ระดับสากลทีใ่ ห้บริการน้�ำ ประปาด้วยมาตรฐาน และบริการ
ที่ เ ป็ น เลิ ศ ” ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ SWOT เพื่ อ จั ด ทำ � เป็ น
แผนยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ เพิ่ ม ความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ องค์ ก ร
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน 4 เสาหลัก และ 1 ฐานหลัก
ประกอบด้วย
รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค

• Increase of payment channels through
service counters (Pay at Post, Jay Mart,
TNET of TOT, AIS Service Center, Telewiz,
Lotus service points, True Partner and True
Money Express service points, 108 Shop,
service counters at all branches of Siam
Commercial Bank and Krung Thai Bank and
debit to bank accounts of 14 banks at all
branches nationwide;

Operation on “Human Resources”:
In 2012, PWA had the ratio of its personnel
to customers of approx. 1:543; provided that PWA
has emphasized the personnel development by
implementing the Individual Development Plan
(IDP), career advancement development project and
mentoring development and management
project and training project in personnel resources
management and main operations, as follows:
• Training project for lab cluster preparation
and water quality information system in order to
support the lab clusters and to develop personnel
to be stationed at laboratories in order to obtain
basic knowledge as well as work skills and expertise;
• PWA Outstanding Branch Contest. Reports
proposed by PWA branch offices shall be considered
elaborately before a central working group shall be
appointed for field inspection. PWA branch offices
which have passed the assessment criteria shall be
decided as outstanding branches and shall be given
with prizes as motivation for effective management
of all branch offices and maintaining standard quality of work and creating good service images and
confidence to the general public;

4. Overview of corporate strategic plans
and goals of business operation in the
next 3-5 years;
PWA has provided the Corporate Strategic Plan
No.2 (2012-2016) with the vision that “PWA shall be
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เสาหลักด้านการผลิตจ่ายน้ำ�ที่เป็นเลิศ
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 17 กลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1

บริหารจัดการแหล่งน้ำ�ดิบให้มี
ปริมาณเพียงพอ

กลยุทธ์ ที่ 1-1 จัดหาแหล่งน้ำ�ดิบให้เพียงพอ
กลยุทธ์ ที่ 1-2 ติ ด ตั้ ง ระบบเฝ้ า ระวั ง คุ ณ ภาพ
น้ำ�ดิบ ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
กลยุทธ์ ที่ 1-3 บูรณาการคณะทำ�งาน (ภายใน)
เพือ่ ให้ กปภ. ได้รบั การจัดสรรน้�ำ
มากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2

ปรั บ ปรุ ง ระบบผลิ ต น้ำ � ให้ มี
ประสิทธิภาพกำ�ลังผลิตเพียงพอ
กั บ ความต้ อ งการใช้ น้ำ � และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ที่ 2-1 ป รั บ ป รุ ง ข ย า ย กำ � ลั ง ผ ลิ ต
ให้เพียงพอกับความต้องการใช้น�ำ้

a leading waterworks service provider that meets
an international standard”, using SWOT analysis, in
order to increase the corporate strength and strive
for excellence in 4 pillars and 1 main base, including:

Pillar of Operation Excellence, consisting
of 4 strategies and 17 tactics, as follows:
1st Strategy:
Tactic No.1-1:
Tactic No.1-2:
Tactic No.1-3:

2nd Strategy:

กลยุทธ์ ที่ 2-2 นำ�ระบบ SCADA เพือ่ ใช้ควบคุม
การผลิตจ่ายน้ำ�
กลยุทธ์ ที่ 2-3 นำ�ระบบบำ�รุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance
(PM) มาใช้ในการปรับปรุงระบบ
ผลิตจ่ายน้ำ�

Tactic No.2-1:

กลยุทธ์ ที่ 2-4 ปรับปรุงระบบผลิตเพือ่ แก้ปญ
ั หา
คุณภาพน้ำ�

Tactic No.2-2:

กลยุทธ์ ที่ 2-5 จั ด ก า ร ปั ญ ห า สิ่ ง แว ด ล้ อ ม
ให้ ส อดคล้ อ งตามมาตรฐาน
สากล (ISO 14000)

Tactic No.2-3:

กลยุทธ์ ที่ 2-6 ส่ ง เสริ ม คิ ด ค้ น เทคโนโลยี ห รื อ
นวัตกรรมเพือ่ ให้การผลิตจ่ายน้�ำ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Tactic No.2-4:
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Raw Water Source Man
agement for Adequacy;
Supply adequate sources
of raw water;
Install the raw water quality
monitoring system in risk
areas;
Integrate the (internal)
working groups so that PWA
shall be distributed with
more water sources;
Improvement of Environmental-Friendly Water
Production System and
Production Capacity to
Meet the Demands of
Water for Consumption;
Improvement of the production capacity to meet
the demands of water for
consumption;
Introduction of SCADA system for operation control;
Introduction of the preventive maintenance system
for improvement of the
operation system;
Improvement of the production system or problemsolving of water quality;
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กลยุทธ์ ที่ 2-7 บริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งในการ
ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ (Business
Continuity Management :
BCM)
ยุทธศาสตร์ที่ 3

บริ ห ารจั ด การระบบจ่ า ยน้ำ �
ให้ ส ามารถตอบสนองลู ก ค้ า
อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ที่ 3-1 เร่ ง วางท่ อ ขยายเขตจ่ า ยน้ำ �
ให้ทั่วถึงมากขึ้น
กลยุทธ์ ที่ 3-2 โครงการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ
แก่ อปท.
กลยุทธ์ ที่ 3-3 บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น้ำ � สู ญ เ สี ย
อย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ ที่ 3-4 ติ ด ตั้ ง เปลี่ ย น หรื อ ซ่ อ มแซม
มาตรวั ด น้ำ � ให้ เ พี ย งพอและ
เทีย่ งตรง
ยุทธศาสตร์ที่ 4

บริหารจัดการด้านคุณภาพน้ำ�
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ ที่ 4-1 มีระบบข้อมูลและการติดตาม
สถานการณ์น้ำ�อย่างใกล้ชิด
กลยุทธ์ ที่ 4-2 ขยายห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสาขา
(LAB-Cluster) และปรับปรุง
เข้ า สู่ ม าตรฐานสากล (ISO/
IEC17025)
กลยุทธ์ ที่ 4-3 กำ � หนดขั้ น ตอนการผลิ ต และ
ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ น้ำ � ที่ เ ป็ น
มาตรฐานของแต่ละสถานีผลิต
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Tactic No.2-5: Management of the environmental problems in
accordance with ISO14000
Standard;
Tactic No.2-6: Promotion and creation of
technology or innovation
for more effective operation;
Tactic No.2-7: Business continuity management (BCM);
3rd Strategy:
Management of Operation
System to Meet Customers’
Demands Effectively;
Tactic No.3-1: Accelerate the piping/extension of operation areas;
Tactic No.3-2: Project of technical service
provision to local administrative organizations;
Tactic No.3-3: Systematic management of
water loss;
Tactic No.3-4: Installation, replacement or
repair of water meters for
adequacy and validation;
4th Strategy:
Water Quality Management in accordance with
International Standards;
Tactic No.4-1: Provision of information
system and close monitoring
of the water situations;
Tactic No.4-2: Expansion and improvement
of lab cluster in accordance
with ISO/IEC17025 Standards;
Tactic No.4-3: Determination of production
processes and standard
control of water quality of
each production station;

66 Annual Report 2012 Provincial Waterworks Authority

เสาหลักด้านการบริการลูกค้า ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 5

ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรับ
และการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

กลยุทธ์ ที่ 5-1 ปรับปรุงระบบรับข้อร้องเรียน
ลู ก ค้ า (Call Center) และ
ศูนย์ให้บริการ (ซ่อมท่อ 24 ชม.)
เ พื่ อ ใ ห้ ลู ก ค้ า ได้ รั บบริ ก า ร
ที่สะดวก และรวดเร็ว
กลยุทธ์ ที่ 5-2 วางแผนและปรั บ ปรุ ง การ
ดำ � เนิ น งาน ด้ า นการตลาด
(Marketing Model) ให้สอดคล้อง
กับภาวการณ์แข่งขันมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 6

ปรับปรุงบริการให้เข้าสูร่ ปู แบบ
e-Service มากขึ้น

กลยุทธ์ ที่ 6-1 นำ�ระบบCIS/GIS/e-Payment
มาใช้เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการ
ที่รวดเร็วขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 7

Pillar of Service Excellence, as follows:
5th Strategy:
Tactic No.5-1:

Tactic No.5-2:

6th Strategy:
Tactic No.6-1:

7th Strategy:

พัฒนาภาพลักษณ์องค์กร (Brand)
และคุณค่าการบริการ ตลอดจน
ระบบสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

Tactic No.7-1:

กลยุทธ์ ที่ 7-1 ส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร
ให้โดดเด่น และปลูกจิตสำ�นึก
ค่ า นิ ย มองค์ ก ร ที่ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสำ�คัญของลูกค้า

Tactic No.7-2:

กลยุทธ์ ที่ 7-2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการสือ่ สาร
ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า และ
สร้างความรู้ความเข้าใจระหว่าง
บุคลากรให้มากขึ้น
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Improvement of Efficiency
of Complaint Receiving
and Handling System;
Improvement of call center
and hot line (24-hour pipe
repair service) for convenient
and rapid service provision
to customers;
Planning and improvement
of marketing operation in
accordance with the competition situations;
Improvement of e-Service;
Introduction of CIS/GIS/
e-Payment system for convenient and rapid service
provision to customers;
Development of Organizational Image and Service
Value as well as Effective
Communication System;
Promotion of outstanding
organizational image and
implantation of awareness
of the significance of customers;
Improvement of communication efficiency for accessibility to customers
and creation of knowledge
and more interpersonal
understanding;
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ยุทธศาสตร์ที่ 8

เพิ่มบทบาทในการรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CSR)
โ ด ย ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรน้ำ� และร่วมพัฒนา
ด้านแหล่งน้�ำ ร่วมกับท้องถิน่ ต่าง ๆ
กลยุทธ์ ที่ 8-1 จัดโครงการ CSR (อนุรักษ์น้ำ�
ในชุมชนต่าง ๆ)

เสาหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 7 กลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 9

พัฒนาระบบ IT เพื่อสนับสนุน
การผลิตจ่ายน้�ำ (e-Operation)
กลยุทธ์ ที่ 9-1 สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบ
SCADA และ เชื่อมโยงระบบ
ข้อมูลการผลิตจ่ายน้ำ�ทั้งหมด
ให้สามารถรายงานแบบรวมศูนย์
ได้ทั้งในระดับ สาขา เขต และ
สำ�นักงานใหญ่
กลยุทธ์ ที่ 9-2 ติดตั้ง LIMS ครอบคลุม LAB
ทุกแห่ง
กลยุทธ์ ที่ 9-3 พัฒนา Data Center รองรับ
ระบบ PM
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบ IT เพื่อสนับสนุน
			
การบริการลูกค้าด้วย e-Service
กลยุทธ์ ที่ 10-1 เร่งติดตัง้ CIS/GIS ให้ครอบคลุม
ทุกสาขา
ยุทธศาสตร์ที่ 11 ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพระบบ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบ
สนั บ สนุ น อื่ น ๆ (GIS-SAPNetwork Hardware Software
-HRI)
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8th Strategy:

Increase of Roles in Corporate Social Responsibility
(CSR) by Promoting Water
Resource Conservation
and Joint-Development
of Water Source with Local
Communities;
Tactic No.8-1: Organization of CSR Project
(water resource conservation
in communities);

Pillar of Information Technology, consisting of 3 strategies and 7 tactics, as follows:
9th Strategy:
Tactic No.9-1:

Tactic No.9-2:
Tactic No.9-3:
10th Strategy:
Tactic No.10-1:
11th Strategy:

Development of IT system
to Support e-Operation;
Support of SCADA system
development and linkage
of all information system of
operation for centralized
reporting at branch office,
area and head office levels;
Installation of LIMS covering
all Labs;
Development of the data
center to support PM system;
Development of IT system
to Support e-Service;
Accelerate the installation of
CIS/GIS covering all branch
offices;
Improvement of Efficiency
of Infrastructure System
and Other Supporting Systems; (GIS-SAP-Network
Hardware Software-HRI);
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กลยุทธ์ ที่ 11-1 ปรับปรุงระบบข้อมูล GIS/GIS
Web ให้ถูกต้องและครบถ้วน
ทุกหน่วยบริการ
กลยุทธ์ที่ 11-2 ปรับปรุงระบบ SAP (upgrade)
และ ขยายการติดตัง้ ให้ครอบคลุม
ทุกสาขา
กลยุทธ์ ที่ 11-3 ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพระบบ
เครือข่าย (Network) ให้สามารถ
สื่ อ สารผ่ า นระบบ Internet
ครอบคลุมทุกสาขา

เสาหลักด้านทรัพยากรบุคคล

ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 4 กลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 12 วางแผนและสรรหาอั ต รา
กำ�ลังหลักเพือ่ รองรับการเติบโต
ขององค์กร
กลยุทธ์ ที่ 12-1 กำ�หนดกรอบอัตราให้สอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงาน
(โดยอิงเกณฑ์ด้านรายได้)
กลยุทธ์ ที่ 12-2 สรรหาอั ต รากำ � ลั ง ล่ ว งหน้ า
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ปฏิบัติงานจริง
ยุทธศาสตร์ที่ 13 สร้างและพัฒนาทีมงานที่เป็น
กำ�ลังหลักให้มีความแข็งแกร่ง
กลยุทธ์ ที่ 13-1 ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร
ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ น ว ท า ง
การผลิ ต จ่ า ยน้ำ � ที่ เ ป็ น เลิ ศ
โดยเฉพาะการสร้างทีมงานทีเ่ ป็น
กำ � ลั ง หลั ก (ผู้ จั ด การประปา
พนักงาน ปฏิบัติงานด้าน DMASCADA นักวิทยาศาสตร์ วิทยากร
มืออาชีพ)
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Tactic No.11-1: Improvement of correct
and complete GIS/GIS Web
information system in all
service units;
Tactic No.11-2: Upgrade of SAP system and
expansion of installation
of the system covering all
branches;
Tactic No.11-3: Improvement of network
efficiency for communication
through the Internet,
covering all branches;

Pillar of Human Resources Development,
consisting of 3 strategies and 4
tactics, as follows:
12th Strategy:

Manpower Planning and
Recruitment to Support
the Organizational Growth;
Tactic No.12-1: Manpower allocation in
accordance with the organization’s demands (on the
basis of income);
Tactic No.12-2: Advance recruitment of
manpower and preparation
before the actual operation
of work;
13th Strategy: Creation and Development
of Strong Work Team;
Tactic No.13-1: Creation and development
of personnel in accordance
with the guidelines of operation excellence, particularly the creation of
main work teams (PWA
branch managers, DMASCADA operators, scientists,
professional resource persons);
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ยุทธศาสตร์ท่ี 14 ปลู ก จิ ต สำ � นึ ก และกระตุ้ น ให้
พนั ก งานมี ค วามรั ก และรู้ สึ ก
เป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน
กลยุทธ์ ที่14-1 ส่งเสริมให้มีการอบรม สัมมนา
หรื อ จั ด กิ จ กรรมที่ จ ะทำ � ให้
บุคลากรในองค์กร รู้สึกรักและ
เป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน

ฐานหลักด้านการเงิน การลงทุน การบริหาร
จัดการความเสี่ยง และอื่น ๆ ประกอบด้วย
1 ยุทธศาสตร์ 4 กลยุทธ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 15 บริหารจัดการการลงทุนและ
การเงิ น และการบริ ห าร
ความเสี่ยง-การเปลี่ยนแปลง
อย่างมีประสิทธิภาพ

14th Strategy:

Creation of Awareness and
Organizational Loyalty
among Employees;
Tactic No.14-1: Promotion of training and
seminars or organization
of activities to promote
organizational loyalty
among personnel;

Main Base of Finance, Investment,
Risk Management and the Like, con
sisting of 1 strategy and 4 tactics, as
follows:

15th Strategy:

Tactic No.15-1:

กลยุทธ์ ที่ 15-1 วางกรอบการลงทุนและจัดหา
แหล่งเงินให้เพียงพอ
กลยุทธ์ ที่ 15-2 วางมาตรการเร่งรัดเพือ่ ลดขาดทุน
โครงการเอกชนร่วมลงทุน

Tactic No.15-2:

กลยุทธ์ ที่ 15-3 บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งให้ มี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ ที่ 15-4 สร้างความพร้อมเพือ่ ให้บคุ ลากร
สามารถปรั บ ตั ว ได้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง (เข้าสู่การบริหาร
จัดการเพื่อความเป็นเลิศ หรือ
HPO และระบบประเมิ น ผล
ตนเอง SEPA)

5. การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ขององค์กรทีส่ �ำ คัญ
ในปี 2555 กปภ. ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์องค์กร โดยตัง้
คณะทำ�งานมีหน้าที่กำ�กับและติดตามการนำ�ยุทธศาสตร์
ไปปฏิบัติเพื่อให้ กปภ. บรรลุผลสำ�เร็จตามเป้าประสงค์
ผ่ า นแผนปฏิ บั ติ ก ารประจำ � ปี ตั้ ง แต่ ปี 2555 -2559
ประกอบด้วย
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Tactic No.15-3:
Tactic No.15-4:

Finance and Investment
Management and Risk
Management-Effective
Change;
Determination of investment framework and provision of adequate financial
sources;
Determination of intensive measures to reduce
the loss of joint venture
projects with private enterprises;
Effective risk management;
Preparation of personnel
to keep up with changes
(management for excellence
or HPO and SEPA);

5. Implementation of Main Strategies of
Organization;
In 2012, PWA has implemented the
organizational strategies by establishing working
groups to supervise and follow up the implementation of strategies so that PWA shall achieve the
results as intended through the Annual Action Plan
(2012-2016), consisting of:
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• คณะทำ � งานขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านแหล่งน้ำ � ทำ�หน้าที่ศึกษารวมทั้ง
บู ร ณาการภาพรวมการจั ด สรรน้ำ � เพื่ อ ให้ กปภ. ได้ รั บ
การจัดสรรน้ำ�อย่างเพียงพอ
• คณะทำ � งานขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ร
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ด้ า นระบบผลิ ต น้ำ � ประปา ทำ � หน้ า ที่
วางแผนโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาเพื่อรองรับ
ความต้องการในอนาคต การกำ�หนดมาตรฐาน Water Safety
Plan สำ � หรั บ บริ ห ารจั ด การกระบวนการผลิ ต จ่ า ยน้ำ �
การจั ด ทำ � ระบบ SCADA เพื่ อ สนั บ สนุ น ระบบประปา
ขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ การบำ�บัดตะกอน รวมทั้ง
การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งในภาวะวิ ก ฤติ เ พื่ อ รองรั บ
สถานการณ์
• คณะทำ � งานขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านระบบจำ�หน่ายน้ำ�ประปา ทำ�หน้าที่
จัดทำ�แผนแม่บทในการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ�ให้ทันกับ
ความต้องการ การนำ�ระบบ DMA มาใช้ในการบริหาร
จัดการน้�ำ สูญเสีย การปรับเปลีย่ นมาตรทีม่ อี ายุการใช้งานนาน
• คณะทำ � งานขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ร
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ด้ า นควบคุ ม คุ ณ ภาพน้ำ � ทำ � หน้ า ที่
สร้างระบบการติดตามสถานการณ์น้ำ� (Telemetering)
การสร้าง Lab Cluster และติดตามเร่งรัดการพัฒนาเข้าสู่
มาตรฐาน ISO 17025 ให้แล้วเสร็จตามกำ�หนด
• คณะทำ � งานขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 และ 7 ด้านการบริการและการสือ่ สารองค์กร
มี ห น้ า ที่ พั ฒ นาระบบรั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ จ ากลู ก ค้ า
การปรับปรุงระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึง
ลูกค้า รวมทัง้ การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นทีย่ อมรับ
ของสังคม
• คณะทำ � งานขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 9 10 และ 11 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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• 1st Working Group of Implementation of
Organizational Strategy on Water Sources:
studying and integrating the overview of water
distribution so that PWA shall be distributed with
adequate quantity of raw water;
• 2nd Working Group of Implementation
of Organizational Strategy on Water Supply
System: planning the improvement and expansion of
waterworks system to meet the future demands;
determining the standard of water safety plan for
management of the production process, water
distribution, provision of SCADA system to
effectively support the large-scale waterworks
system, sludge treatment, including critical risk
management to cope with situations;
• 3rd Working Group of Implementation of
Organizational Strategy on Water Distribution
System: providing master plans of piping/extension
of operation area to meet the demands; introducing
DMA system to the water loss management,
replacing the existing water meters with more
durable water meters;
• 4th Working Group of Implementation of
Organizational Strategy on Water Quality Control:
creating the telemetering system and lab clusters;
and following up and accelerating the complete
development into ISO17025 Standard as scheduled;
• 5th and 7th Working Groups of Implementation of Organizational Strategy on
Service and Organizational Communication:
developing the complaint receiving system and
improving the effective communication system
which is accessible to customers; and promoting the
corporate image to be acceptable to the society;
• 6th, 9th, 10th and 11th Working Groups of
Implementation of Organizational Strategy on
Information Technology: installing CIS/GIS systems
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ทำ�หน้าที่ ขับเคลื่อนการติดตั้งระบบ CIS และระบบ GIS
ให้ ค รบถ้ ว นเพื่ อ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ลู ก ค้ า และสนั บ สนุ น
การให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว การสร้างระบบเชื่อมโยง
เพื่ อ ติ ด ตามสถานการณ์ น้ำ � รวมทั้ ง พั ฒ นาระบบ SAP
และโครงสร้างพื้นฐานของการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
• คณะทำ � งานขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ร
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 8 ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) ทำ�หน้าที่กำ�หนดแนวทาง แผนงานด้าน
ความรั บ ผิ ด ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้ นด้ า น
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ�/แหล่งน้ำ�ท้องถิ่น
• คณะทำ � งานขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ร
ยุทธศาสตร์ที่ 12 และ 13 ด้านทรัพยากรบุคคล ทำ�หน้าที่
จั ด ทำ � แผนพั ฒ นาบุ ค คล การพั ฒ นาที ม งานหลั ก เพื่ อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การกำ�หนดกรอบอัตรากำ�ลัง รวมทั้ง
การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
• คณะทำ � งานขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ร
ยุทธศาสตร์ที่ 14 ด้านการสร้างความผูกพัน ทำ�หน้าที่
กำ�หนดแนวทางและแผนงานเพื่อเสริมสร้างค่านิยม เพื่อ
ให้บุคลากรมีความทุ่มเทและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
เพื่อมุ่งสู่เป้าประสงค์ที่ต้องการ
• คณะทำ � งานขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ร
ยุทธศาสตร์ที่ 15 ด้านการเงิน การลงทุนและการบริหาร
ความเสีย่ ง ทำ�หน้าทีก่ �ำ หนดแนวทางในการจัดสรรเงินลงทุน
การปรั บ ค่ า น้ำ � การลดการขาดทุ น จากโครงการเอกชน
ร่ ว มลงทุ น รวมทั้ ง การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งให้ มี
ประสิทธิภาพ
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completely as customer database and supporting
rapid customer services; creating the interface
system to follow up the water situations; and
effectively developing SAP system and infrastructure
of communication;
• 8th Working Group of Implementation of
Organizational Strategy on CSR and Environment:
determining guidelines and CSR work plans, with
an emphasis on water resource/local water source
conservation;
• 12th and 13th Working Groups of Implementation of Organizational Strategy on Human
Resources: providing personnel development
plans; and developing main work teams to implement strategies; allocating manpower and creating
motivation to personnel;
• 14th Working Group of Implementation
of Organizational Strategy on Creation of
Engagement: determining guidelines and work
plans to enhance corporate values so that
personnel shall have their devotion and motivation
in works in order to reach the desired objectives;
• 15th Working Group of Implementation of
Organizational Strategy on Finance, Investment
and Risk Management: determining guidelines for
allocation of investments, adjustment of water fees,
reduction of loss from joint venture projects with
private enterprises, including effective risk
management;
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รายงานวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินของ กปภ.
Analytical Report on PWA’s Operating Performance
Consequence and Financial Standing
ภาพรวมการดำ�เนินงาน
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะองค์กรของรัฐที่ให้
บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำ�ประปา เพื่อสนองนโยบาย
รัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนภูมิภาคให้มี
สุขภาพดีถว้ นหน้า โดยสิง่ ที่ กปภ. มุง่ มัน่ พัฒนามาโดยตลอดระยะเวลา
33 ปี นั้น คือ ระบบการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในด้าน
การผลิต จำ�หน่าย และให้บริการ เพื่อส่งมอบน้ำ�ประปาที่มีคุณค่า
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่ไปกับการดำ�เนินการอย่าง
ต่อเนื่อง สำ�หรับกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
กปภ. มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะปลูกฝังให้พนักงานร่วมกันดำ�เนิน
กิ จ กรรม CSR อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มทั้ ง ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล
(Corporate Governance: CG) ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้
กปภ. มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือ พนักงานเกิดความรู้สึก
ภาคภู มิ ใจในองค์ ก ร ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการทำ � งาน
ของพนักงานดีขึ้น ทั้งเป็นส่วนสำ�คัญของแผนยุทธศาสตร์องค์กร
โดยมุ่งหวังจะไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศในอนาคต
ในปี 2555 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 2 (ปี 2555-2559)
ได้ให้ความสำ�คัญในส่วนของ ภารกิจหลัก (Core Business) 2 ส่วน
คือระบบการผลิตจ่ายน้ำ� และระบบบริการลูกค้าเป็นพิเศษ ทั้งนี้
เพือ่ เป็นการวางรากฐานในภารกิจหลักขององค์กรให้มคี วามแข็งแกร่ง
และมั่ น คง ก่ อ นที่ จ ะพั ฒ นาไปสู่ ก ารดำ � เนิ น งานด้ า นอื่ น ในระยะ
ต่อไป คือในส่วนของ ภารกิจสนับสนุน (None-Core Business)
มี 3 ส่วน ได้แก่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบทรัพยากรบุคคล
และระบบการเงิน-อื่นๆ เพื่อที่ กปภ. จะก้าวไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง
(High Performance Organization: HPO) ในอนาคต ภายใต้
วิสัยทัศน์ใหม่ว่า “กปภ. จะเป็นองค์กรชั้นนำ�ระดับสากล ที่ให้บริการ
น้ำ�ประปาด้วยมาตรฐาน และบริการที่เป็นเลิศ”

ผลการดำ�เนินงานด้านการเงิน
การประปาส่วนภูมิภาคมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่สำ�คัญ
คือ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ�ภาคตะวันออก จำ�กัด
(มหาชน) ซึ่ง กปภ. ถือหุ้นร้อยละ 40.20 เนื่องจากปี 2555 กปภ.

PWA’s Overall Operating Performance
The Provincial Waterworks Authority (PWA) is a state
agency providing basic infrastructures in respect of water
supply in response to the government policy of developing
the quality of life of regional population so that they are
all healthy. What PWA has strongly determined to develop
for the entire 33 years is a managerial system to raise its
working standard which is efficient and effective in terms
of production, distribution and services, with an aim to
deliver the water supply valuable to the people’s quality
of life, in parallel with PWA’s consistent implementation of
its programs on corporate social responsibility (CSR). PWA
is firmly determined to encouraged its staff to collectively
and constantly implement its CSR activities, as well as
adamantly attaches to the principle of good corporate
governance as a sound basis of managing the organization
in order to create a good image for and public confidence
in PWA, apart from making PWA staff proud of it, which
will finally result in higher efficiency of staff’s work performance. This, of course, has become part and parcel
of PWA’s strategic plan an will drive PWA to an excellent
organization in the future.
In 2012, PWA, under its strategic plan volume 2 (2012
– 2016), had given considerable importance to 2 parts of its
core business, namely the production/distribution system,
and customer service system. This aimed at laying down a
strong foundation for the agency’s core business so that
it is robust and stable prior to the agency’s subsequent
development in non-core business comprising 3 aspects,
namely, the information technology system, personnel
resources system and financial system. All this has been
carried out with an aim that PWA will become a highperformance organization (HPO) in the future, under PWA’s
new vision, “PWA will be a leading, universal organization
providing standard drinking water supply and excellent
services.”

PWA’s Financial Operation
PWA has significant investments in associates, namely,
Eastern Water Resources Development and Management
Public Company Limited (East Water), which PWA has 40.2
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ได้นำ�เสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินทีอ่ อก และปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 มีผลต่อ
งบการเงิน สำ�หรับปีสน้ิ สุด วันที่ 30 กันยายน 2554 ซึง่ ใช้เปรียบเทียบกับ
งบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2555 ทั้งนี้ กปภ.
ได้ปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ
โดยแสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30
กันยายน 2554 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 30
กันยายน 2554 ดังปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับ
ปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 ข้อ 3 (3.1 – 3.4)
ผลการดำ�เนินงานของ กปภ. ในปี 2555 มีกำ�ไรสุทธิจำ�นวน
3,864.95 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 จำ�นวน 2,372.96
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,491.99 ล้านบาท หรือร้อยละ 62.87 โดยมีกำ�ไร
จากการดำ�เนินงาน จำ�นวน 4,823.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.558.89
ล้านบาท หรือร้อยละ 47.75 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 จำ�นวน
3,264.65 ล้านบาท

percent shareholding. In 2012, PWA had presented its
financial statements in compliance with accounting
standards and financial reporting standards issued and
revised by the Federation of Accounting Professions so
that they are in conformity with international financial
reporting standards, starting from October 1, 2011 and
having an impact on the financial statements for the year
ended September 30, 2011, which was used to compare
with the financial statements for the year ended
September 30, 2012. PWA has retroactively revised its
financial statements for the purpose of comparison, by
presenting the impact on the financial statements on
September 30, 2011 and on the statement of comprehensive
income for the year ended September 30, 2011, as
presented in Note 3 (3.1 – 3.4) to the financial statements
for the years ended September 30, 2012 and 2011.
For 2012, PWA’s net income rose by Baht 1,491.99
million, or 62.87 percent, to Baht 3,864.95 million,
compared to Baht 2,372.96 million in 2011. Operating
income increased by Baht 1,558.89 million, or 47.75
percent, to Baht 4,823.54 million, compared to Baht
3,264.65 million in 2011.

Income and Expenses

รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการดำ�เนินงาน
Operating income

2555 / 2012

2554 / 2011 2555 / 2012

ก่อสร้างปรับปรุงขยาย
16,578.68
Income from water sale and services
7.96%

92.04%

ก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา
Income from pipe installation
รวม / Total

19,488.18

1,559.40

1,686.43

18,138.08

21,174.61

2554 / 2011
8.60%
91.40%

รายได้จากการดำ�เนินงาน

Operating Income

รายได้จากการดำ�เนินงาน-สุทธิ ปี 2555 จำ�นวน 21,174.61
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 3,036.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.74 เนือ่ งจาก
ในปีนมี้ รี ายได้จากการจำ�หน่ายน้�ำ และบริการสุทธิ เพิม่ ขึน้ 2,909.50
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.55 สาเหตุส่วนหนึ่งจากผู้ใช้น้ำ�เพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 4.77 และปริมาณการจำ�หน่ายน้�ำ เพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ
7.16 และอีกส่วนหนึ่งจากการปรับขึ้น ราคาค่าน้ำ� รายได้ค่าติดตั้ง
และวางท่อ เพิ่มขึ้น 127.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.15

Net operating income in 2012 rose by Baht 3,036.53
million, or 16.74 percent, from the previous year to Baht
21,174.61 million owing to a rise in net income from water
sale and services by Baht 2,909.50 million, or 17.55 percent.  
This was partly due to an increase in the number of water
consumers (4.77 percent) and the amount of water sole
(7.16 percent), coupled with a rise by Baht 127.03 million,
or 8.15 percent, from water tariff adjustment and a rise
in pipe installation fees.
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ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
Operating Expenses
19.11%

2555 / 2012
8.65%

21.31%

4.82%
5.70%
8.02%
1.95%
30.45%

2554 / 2011 2555 / 2012

วัสดุการผลิต
2554 / 2011
4,346.71 4,979.15
Production supplies
8.12%
18.81%
4.81%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
5.83%
Depreciation and amortization           3,451.70 3,484.40
ค่าใช้จา่ ยพนักงาน / Staff expenses 2,797.09 3,124.20
8.13%
23.21%
1.87%
1,208.17 1,414.00
ค่าไฟฟ้า / Electricity fee
ค่าจ้างและบริการ
787.85
715.15
Wage and service fee
29.22%
วัสดุดำ�เนินการและซ่อมบำ�รุง
931.55
Operating supplies and
866.91
maintenance expenses
ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ
1,208.94 1,310.89
Pipe installation cost
319.03
อื่นๆ / Others
278.75
รวม / Total
14,873.42 16,351.07

ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน

Operating Expenses

ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน จำ�นวน 16,351.07 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 1,477.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.93 จากการเพิ่มขึ้น
ของค่าใช้จ่ายหลัก คือ ค่าวัสดุการผลิต เพิ่มขึ้น 632.44 ล้านบาท
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.55 เป็ น การเพิ่ ม ขึ้ น จากค่ า ซื้ อ น้ำ � ดิ บ และ
ค่ า ซื้ อ น้ำ � ประปาจากบริ
ษั ท เอกชนตามเงื
่ อ นไขในสั
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Operating expenses increased by Baht 1,477.65
million, or 9.93 percent, to Baht 16,351.07 million due to a
rise in major expenses like production supplies, which rose
by Baht 632.44 million, or 14.55 percent, stemming from an
increase in the price of raw water, and water supply bought
from private companies based on contractual conditions,
apart from a rise of Baht 205.83 million, or 17.04 percent,
in electricity fee owing to a growth of use of power in the
production and distribution system, in parallel with an
increasing amount of water sold.  Chemical expenses rose
in direct proportion to the amount of water produced.  
Operating supplies and maintenance expenses increased by
Baht 64.64 million, or 7.46 percent, over the previous year
as a consequence of PWA’s increased efficiency in providing                                                                                            
more convenient and quicker services to the public through
giving importance to the control or reduction in nonrevenue water (NRW) by means of steady employment
of NRW reduction management, as PWA’s long-term plan.  
Wages and service fees rose by Baht 72.70 million, or 10.17
percent, due mainly to the hiring of outsiders for water
production, meter reading and fee collection.  Depreciation increased by Baht 32.70 million, or 0.95 percent, while
personnel expenses rose by Baht 327.11 million, or 11.69
percent. Other operating expenses grew by Baht 40.28
million, or 14.45 percent, due mainly to an increase in car
rent by Baht 21.35 million, or 89.09 percent, and land rent
by Baht 4.31 million, or 21.79 percent.
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รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำ�เนินงาน
Non-operating Income

2554 / 2011

2555 / 2012

2555 / 2012

รายได้เงินปันผล / Dividend income

258.26

346.80

11.11%

รายได้อื่น / Other income

185.67

226.53

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
Derecognized government fund
income

341.18

รายได้รับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี
Derecognized private donation
income

142.87

6.24%
2.64%
1.56%
9.94%
27.42%
0.44%

16.07%

24.59%

12.21% 7.25%
3.01%
		
1.21%
			
386.62
8.64%
29.17%
0.56%

156.61
		
15.37%
88.05
		

รายได้รับบริจาคจากราชการตัดบัญชี
Derecognized government agency
donation income

84.86

รายได้ค่าปรับ / Fine income

35.22

37.17

รายได้เงินชดเชยและค่าปรับ
Compensation and fine income

14.14

21.93

ดอกเบี้ยรับ / Interest income
อื่นๆ / Others
รวม / Total

2554 / 2011

101.03

140.10		

6.56

6.27		

1,169.79

22.08%

1,410.08

รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำ�เนินงาน

Non-operating income

ในส่วนรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำ�เนินงาน เพิ่มขึ้น 240.29
ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20.54 โดยในปี นี้ มี ร ายได้ เ งิ น ปั น ผล
เพิม่ ขึน้ 88.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.28 เนือ่ งจากบริษทั จัดการ
และพัฒนาทรัพยากรน้ำ�ภาคตะวันออก จำ�กัด(มหาชน) ประกาศ
จ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจำ � ปี 2554 (ในช่ ว งปี ง บประมาณ 2555
ของ กปภ.) และมีประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2555 รายได้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี เพิม่ ขึน้ 45.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
13.32 รายได้เงินชดเชยและค่าปรับ เพิ่มขึ้น 7.79 ล้านบาท คิดเป็น
ร้ อ ยละ 55.09 เนื่ อ งจาก กปภ. ได้ รั บ เงิ น ชดเชยจากกรณี
บริษัทเอกชน ไม่สามารถส่งมอบน้ำ�ประปาได้ตามปริมาณที่กำ�หนด
ในสัญญา และรายได้อนื่ เพิม่ ขึน้ 40.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.01
ดอกเบี้ยรับ เพิ่มขึ้น 39.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.67

Non-operating income rose by Baht 240.29 million,
or 20.54 percent. In 2012, dividend income increased by
Baht 88.54 million, or 34.28 percent, due to Eastern Water
Development and Management Public Company Limited’s
declaration of payment of a final dividend for 2011 (during
PWA’s fiscal year 2012) and an interim dividend for 2012.
Derecognized government fund income grew by Baht
45.44 million, or 13.32 percent, while compensation and
fine income rose by Baht 7.79 million, representing 55.09
percent, because PWA received compensation from private
companies which could not delivered water supply to
PWA at the amount defined in the contract. Other income
and interest income increased by Baht 40.86 million, or
22.01 percent, and Baht 39.07 million, or 38.67 percent,
respectively.
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ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำ�เนินงาน
2554 / 2011
Non-operating Expenses
2555 / 2012
20.44%
6.35%
5.81%

ขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
Loss from asset disposal

79.00

84.69

ค่าใช้จ่ายอื่น / Other expenses

34.59

25.68 21.79%

ต้นทุนวัสดุที่จำ�หน่าย
Disposed supply cost

67.40%

2555 / 2012

เงินค่าปรับจ่ายคืน / Repaid fine
รวม / Total

4.70

7.98

40.43

7.30

158.72

125.65

2554 / 2011
2.96%
25.47%
49.77%

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำ�เนินงาน

Non-operating Expenses

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำ�เนินงาน ลดลง 33.07 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 20.84 เนื่องจากขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
เพิ่มขึ้น 5.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.20 ต้นทุนวัสดุที่จำ�หน่าย
เพิ่มขึ้น 3.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.79 ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ลด
ลง 8.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.76 เงินค่าปรับจ่ายคืน ลดลง
33.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.94

Non-operating expenses dropped by Baht 33.07
million, or 20.84 percent, due to a rise in a loss from asset
disposal of Baht 5.69 million, or 7.20 percent, and disposed
supply cost of 3.28 million, or 69.79 percent. Other income
and repaid fine declined by Baht 8.91 million, or 25.76
percent, and 33.13 million, or 81.94 percent, respectively.

ฐานะการเงิน

Financial Position
สินทรัพย์
Assets

2555 / 2012
10.68%

77.72%

9.09%
0.01%
1.36%
1.13%

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
Property, buildings and
equipment – net

2554 / 2011
61,960.08

2555 / 2012
		
2554 / 2011
63,574.12
10.79%

สินทรัพย์หมุนเวียน
Current assets

8,578.00

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
Assets under construction

5,862.48

รายได้PSOค้างรับ-กำ�หนดรับ›1ปี
PSO income receivables–
received > 1 year

1,001.92

เงินลงทุนระยะยาว
Long-term investment

1,115.23

1,115.23

990.13

927.51

อื่นๆ / Others
รวม / Total

8,738.96
77.93%

79,507.84

7,431.92
10.00
		

81,797.74		
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7.37%
1.26%
1.40%
1.25%

Assets

สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีจำ�นวนทั้งสิ้น
81,797.74 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น จำ�นวน
2,289.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.88 ซึ่งมีรายละเอียดรายการ
เพิ่มขึ้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา โดยมีสาระสำ�คัญ ดังนี้
1. ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ - สุ ท ธิ เพิ่ ม ขึ้ น 1,614.04
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.60 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในอาคาร
และสิ่งก่อสร้าง
2. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง เพิ่มขึ้น 1,569.44 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 26.77

As at September 30, 2012, PWA’s total assets
amounted to Baht 81,797.74 million, a rise of Baht
2,289.90 million, or 2.88 percent, over 2011. Significant
components of an increase/decrease of the assets,
compared to the previous year, are described below.
1. Net property, buildings and equipment rose by
Baht 1,614.04 million, or 2.60 percent, due mainly to an
increase in buildings and constructions.
2. Assets under construction increased by Baht
1,569.44 million, or 26.77 percent.

สินทรัพย์หมุนเวียน
Current Assets
2555 / 2012
8.11%
26.28%
0.00%
11.35%
2.59%
0.63%
51.04%

2554 / 2011 2555 / 2012

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
Cash and cash equivalents

3,706.93

4,460.01

เงินลงทุนชั่วคราว
Temporary investments

560.61

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
Trade and other accounts receivables

599.40

708.43

ลูกหนี้กระทรวงการคลังฯ
The Ministry of Finance receivables

1,673.31

0.00

รายได้PSOค้างรับ-กำ�หนดรับ<1ปี
PSO income receivables–
received < 1 year

1,792.10

991.92

214.88

226.69

30.77

55.12

8,578.00

8,738.97

วัสดุคงเหลือ / Remaining supplies
งานติดตั้งและวางท่อระหว่างดำ�เนินการ
Pipe installation under implementation
รวม / Total

3. สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 160.97 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.88 ประกอบด้วย
3.1 เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด จำ � นวน
4,460.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 753.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.32
ในปี 2555 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ จำ�นวน 3,326.24
ล้านบาท ได้รวมเงินฝากธนาคารของกองทุนสงเคราะห์ กปภ. จำ�นวน
8.39 ล้านบาท และเงินฝากธนาคารของกองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ
และดอกผล กปภ. จำ�นวน 34.55 ล้านบาท			
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ�ไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่
30 กันยายน 2555 จำ�นวน 812.55 ล้านบาท ได้รวมเงินฝากธนาคาร
ของกองทุนเงินประกันการใช้น้ำ� จำ�นวน 650.00 ล้านบาท

2554 / 2011
19.51%

2,296.80
6.99%
6.54%

20.89%
2.51%
0.36%
43.21%

3. Current assets rose by Baht 160.97 million, or
1.88 percent, consisting of the following.
3.1 Cash and cash equivalents amounted to
Baht 4,460.01 million, representing an increase of Baht
753.08 million, or 20.32 percent, over 2011. In 2012, bank
deposits in saving accounts totaled Baht 3,326.24 million,
including bank deposits of PWA’s employee gratuity fund
of Baht 8.39 million and bank deposits of the water usage
guarantee fund and their interest of Baht 34.55 million.
Fixed deposits which amounts maturing within
3 months of Baht 812.55 million as at September 30, 2012
included bank deposits of the water usage guarantee fund
of Baht 650.00 million.
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3.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย เงินฝากประจำ�
ระยะเวลามากกว่า 3 เดือน จำ�นวน 2,296.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
หนี้สิน
1,736.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 309.70
		
3.3 ลู ก หนี้ ก ระทรวงการคลั ง จากค่ า น้ำ � ที่ รั ฐ บาล
รับภาระ กปภ.
เงินจากกระทรวงการคลั
งตามมาตรการลดภาระ
หนีได้้ สิ นรบั รวม
ณ วั นที่ 30 กั น ยายน
2555 มี จำ � นวน
ค่55,036.01
า ครองชี พล้ของประชาชน
โดยรั
ฐ บาลเป็
า น้ำ �
านบาท เมื่อเปรียบเที
ยบปี
ที่ผ่านมาน ผูเพิ้ ร่มั บขึภาระค่
้น 1,528.38
รวมถึ
ง
ดอกเบี
้
ย
เงิ
น
กู
้
เ
พื
่
อ
ชดเชยยอดค้
า
งชำ
�
ระค่
า
น้
ำ
�
ประปา
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.86 ซึ่งมีรายละเอียดรายการเพิ่มขึ้นลดลง
ครบถ้
วน ในปี
ที่มีสาระสำ
�คัญ2555
ดังนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 ธันวาคม 2552
3.4 รายได้ เ งิ น ชดเชยเชิ ง สั ง คมค้ า งรั บ – มี กำ � หนด
นิ หมุน991.92
เวียน เพิล้ม่ าขันบาท
น้ 751.25
นร้อย
รับภายใน 11.ปีหนีจำ�ส้ นวน
ลดลงล้านบาท
800.18คิดล้เป็านบาท
ละ
หนี้การค้
าและเจ้
าหนี้อื่นล้เพิานบาท)
่มขึ้น 277.94
คิดเป็9.83
นร้อประกอบด้
ยละ 44.65วย(ปีเจ้า2554
จำ�นวน
1,792.10
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.31 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น 215.06
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.97 เงินนำ�ส่งรัฐค้าจ่าย เพิ่มขึ้น 882.20
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.76 เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้าง
จ่าย เพิ่มขึ้น 209.29 คิดเป็นร้อยละหนี
105.59
้สิน และหนี้สินหมุนเวียน
อื่น เพิ่มขึ้น 128.07 ล้านบาท คิดเป็นLiabilities
ร้อยละ 37.42

3.2 Temporary investment comprised fixed
deposits which amounts maturing in over 3 months totaling
Baht 2,296.80 million, representing a rise of Baht 1,736.19
million, or 309.70, over 2011.
3.3 The Ministry of Finance receivables from
water fees which the government bears the burden.  
PWA received money from the Ministry of Finance in
compliance with a measure of reducing the cost of living
of the people through the government’s bearing of the
burden of the water fee and interest incurred by PWA’s
loan in order to compensate for PWA’s outstanding water
fee in full amount in 2012 based on the cabinet resolution
on December 15, 2009.
3.4 PSO income receivables-received within
one year-amounted to Baht 991.92 million, a decrease of
Baht 800.18 million, or 44.65 percent (2011: Baht 1,792.10
million).
2554 / 2011 2555 / 2012

2. /พั2012
นธบัตร กปภ. เพิ่มขึ้น หนี
50้สินล้หมุ
านบาท
่องจากมี liabilities 7,641.56 8,392.81
นเวียน เนื
/ Current
2555
พันธบั18.11%
ตร กปภ.2.58%
ที่จะครบกำ�หนดในปี 2555
ค่า 1,800
นบาทน
หนี้สมูินลตามสั
ญญาเช่ล้าาการเงิ
15,828.54 15,491.94
พันธบัตรที่เพิ่มในปีมีม3.44%
ูลค่2.04%
า 1,850 ล้านบาท
Liabilities under finance lease
9.18%น้ำ�และเงิagreements
3. เงินประกันการใช้
นประกันตัวพนักงาน เพิ่ม
2.70%
พั
นธบั
ตรการประปาส่
10,150.00 10,200.00
ขึ้น 115.13
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ8.40 เนื
่องจากผู
้ใช้น้ำ�เพิ่มวนภู
ขึ้นมิภาค
18.53%
PWA’s
bonds
0.02%
0% บรู้ เพิ่มขึ้น 382 ล้านบาท คิด
4. รายได้
28.15%เงินอุดหนุนรอการรั
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
9,587.51 9,969.51
เป็นร้อยละ 3.98 ตามหลัก15.25%
เกณฑ์การบัUnearned
นทึกบัญชีเgovernment
งินงบประมาณfund income
อุดหนุนจากรัฐบาลที่ได้จัดสรรไว้สำ�หรับโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในปี
รายได้รับบริจาคจากเอกชนรอการรับรู้
1,202.31 1,419.78
เดียวกันเพิม่ ขึน้ โดยแสดงไว้เป็นรายได้เงินUnearned
อุดหนุนรอการรั
บรูใ้ sector
นส่วน donation
private
ของหนี้สินไม่หมุนเวียน และทยอยรับรู้เincome
ป็นรายได้จากเงินอุดหนุน
รัฐบาลตามอายุการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกัรายได้
บหลัรกับเกณฑ์
การคำ�นวณ
บริจาคจากราชการรอการรั
บรู้ 1,770.10 1,891.43
ค่าเสื่อมราคา
Unearned public sector donation
income
5. รายได้รับบริจาคจากเอกชนรอการรั
บรู้ เพิ่มขึ้น 217.47
ภาระผู
พันจผลประโยชน์
พนักงาน
93.47 1,125.16
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.09 และรายได้รับกบริ
าคจากราชการ
Employee
benefitกเกณฑ์
obligations
รอการรับรู้ เพิ่มขึ้น 121.33 คิดเป็นร้อยละ
6.85 ตามหลั
้สินจากสั
5,045.05 5,050.84
การบันทึกบัญชีจากสินทรัพย์รับบริจาค,ประมาณการหนี
จากการรับโอนทรั
พย์สญินญาฯ
Provisions
from
contracts
เป็นรายได้รับบริจาคภาคเอกชนและราชการรอการรับรู้ ในส่วนของ
เงินประกั
นการใช้
น�ำ้ และประกั
หนี้สินไม่หมุนเวียน โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้
ตามอายุ
การใช้
งาน ซึ่ง นตัวพนักงาน 1,370.68 1,485.81
Water
usage
guarantee
fund and
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคำ�นวณค่าเสื่อมราคา
employee position guarantee fund
6. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ปี 2555 กปภ. ได้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
810.13
0.00
ชำ�ระหนี้ดังกล่าวครบทั้งจำ�นวนแล้ว ซึ่งหนีLong-term
้ดังกล่าว ปีloans
2554from
จำ�นวนfinancial
1,673.31 ล้านบาท เป็นเงินกูต้ ามมติคณะรัinstitutions
ฐมนตรี วันที่ 15 ธันวาคม
2552 และวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ให้รัฐอืวิ่นสๆาหกิ
จกู้เพื่อชดเชยยอด
/ Others
8.28
8.73
ค้างชำ�ระค่าน้ำ�ประปาที่รัฐบาลรับภาระ ซึ่งเงินกู้ยืมนี้ค้ำ�ประกันโดย
รวม ้ง/งบประมาณรายจ่
Total
53,507.63 55,036.01
กระทรวงการคลัง และให้สำ�นักงบประมาณตั
าย

2554 / 2011
17.92% 2.25%
3.31%
0.17%
9.43%
2.56%
18.97%
1.51%
0.02%
29.58%
14.28%
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หนี้สิน

Liabilities

หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีจำ�นวน 55,036.01
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 1,528.38 ล้านบาท
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.86 ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดรายการเพิ่ ม ขึ้ น ลดลง
ที่มีสาระสำ�คัญ ดังนี้
1. หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 751.25 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 9.83 ประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น
277.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.31 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น
215.06 ล้ านบาท คิดเป็น ร้อยละ 22.97 เงิน นำ�ส่ งรั ฐค้า งจ่ า ย
เพิ่มขึ้น 882.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.76 เงินโบนัสกรรมการ
และพนักงานค้างจ่าย เพิ่มขึ้น 209.29 คิดเป็นร้อยละ 105.59 และ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 128.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.42
2. พันธบัตร กปภ. เพิม่ ขึน้ 50  ลา้ นบาท เนือ่ งจากมีพนั ธบัตร
กปภ. ที่จะครบกำ�หนดในปี 2555 มูลค่า 1,800 ล้านบาท พันธบัตร
ที่เพิ่มในปีมีมูลค่า 1,850 ล้านบาท
3. เงินประกันการใช้น�้ำ และเงินประกันตัวพนักงาน เพิม่ ขึน้   
115.13 ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 8.40  เนื่องจากผู้ใช้น้ำ�เพิ่มขึ้น
4. รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ เพิ่มขึ้น 382 ล้านบาท   
คิดเป็นร้อยละ 3.98   ตามหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณ
อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลที่ ไ ด้ จั ด สรรไว้ สำ � หรั บ โครงการใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในปีเดียวกันเพิ่มขึ้น   โดยแสดงไว้เป็นรายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
ในส่ ว นของหนี้ สิ น ไม่ ห มุ น เวี ย น และทยอยรั บ รู้ เ ป็ น รายได้ จ าก
เงินอุดหนุนรัฐบาลตามอายุการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การคำ�นวณค่าเสื่อมราคา
5. รายได้รับบริจาคจากเอกชนรอการรับรู้ เพิ่มขึ้น 217.47
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 18.09 และรายได้รับบริจาคจากราชการ
รอการรับรู้ เพิ่มขึ้น 121.33 คิดเป็นร้อยละ 6.85 ตามหลักเกณฑ์
การบันทึกบัญชีจากสินทรัพย์รับบริจาค, จากการรับโอนทรัพย์สิน
เป็นรายได้รับบริจาคภาคเอกชนและราชการรอการรับรู้ ในส่วนของ
หนี้สินไม่หมุนเวียน โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการใช้งาน
ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคำ�นวณค่าเสื่อมราคา
6. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ปี 2555 กปภ.
ได้ชำ�ระหนี้ดังกล่าวครบทั้งจำ�นวนแล้ว ซึ่งหนี้ดังกล่าว ปี 2554
จำ � นวน 1,673.31 ล้ า นบาท เป็ น เงิ น กู้ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
วันที่ 15 ธันวาคม 2552 และวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ให้รัฐวิสาหกิจกู้
เพือ่ ชดเชยยอดค้างชำ�ระค่าน้�ำ ประปาทีร่ ฐั บาลรับภาระ ซึง่ เงินกูย้ มื น                                                                                     ี้
ค้ำ � ประกั น โดยกระทรวงการคลั ง และให้ สำ � นั ก งบประมาณตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ 2555 เพื่อชำ�ระคืนเงินต้น
และดอกเบี้ยเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ
7. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น 1,031.69
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1,103.77 เนื่องจากในปี 2555 กปภ.
ได้ถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน มีผลให้หนีส้ นิ จากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิม่ ขึน้

PWA’s total liabilities as at September 30, 2012
rose by Baht 1,528.38 million, or 2.86 percent, to Baht
55,036.01 million, compared to 2011. Significant elements
of an increase/decrease in liabilities include the following.
1. Current liabilities increased by Baht 751.25
million, or 9.83 percent, comprising a rise in trade and
other accounts payables of Baht 277.94 million, or 17.31
percent, expenses payables of Baht 215.06 million, or 22.97
percent, remittance payables to the government of Baht
882.20 million, or 84.76 percent, bonus of Board directors
and employees payables of Baht 209.29 million, or 105.59
percent, and other current liabilities of Baht 128.07 million,
or 37.42 percent.
2. PWA’s bonds rose by Baht 50 million since
PWA has bonds which amounts maturing in 2012 totaling
Baht 1,800.00 million. Bonds increased in the year has a
value of Baht 1,850.00 million.
3. Water usage guarantee fund and employee
position guarantee fund grew by Baht 115.13 million, or
8.40 percent, due to an increase in water consumers.
4. Unearned government fund income rose by
Baht 382.00 million, or 3.98 percent, in accordance with
the criterion for recording government fund allocated for
new projects incurred in the same year. It is presented as
unearned fund in non-current liabilities and recognized as
government fund income over its useful life, in conformity
with the criterion for depreciation estimate.
5. Unearned private sector donation income
increased by Baht 217.47 million, or 18.09 percent, while
unearned public sector donation income rose by Baht
121.33 million, or 6.85 percent, in compliance with the
criterion for recording donated assets and a transfer of
assets as unearned income from the private and public
sector, in non-current liabilities and recognized as income
over its useful life, in accordance with the criterion for
depreciation estimate.
6. Long-term loans from financial institutions. In
2012, PWA had repaid such loans in 2011 in full amount.
The liabilities in 2011 amounting to Baht 1,673.31 million
were loans based on the cabinet resolution on December
15, 2009 and October 12, 2010 allowing state enterprises
(PWA) to take a loan in compensation for an outstanding
amount which the government bears a burden. The loan
was guaranteed by the Ministry of Finance and the Budget
Bureau was assigned to set an expense budget for fiscal
year 2012 to repay state enterprises’ principal and interest
from a loan.
7. Employee benefit obligations rose by Baht
1,031.69 million, or 1,103.77 percent, because in 2012, PWA
had practiced in compliance with the accounting standard
(TAS 19) in “Employee Benefits”, resulting in a growth in
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โดย กปภ. เลือกวิธีบันทึกบัญชีโดยปรับกำ�ไรสะสมต้นงวด ณ วันที่
1 ตุลาคม 2554 จำ�นวนเงิน 1,060.03 ล้านบาท
8. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ลดลง 336.60 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 2.13   เนื่องจาก กปภ. ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน โดยปรับปรุงกับกำ�ไรสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 เสมือน กปภ. ปฏิบัติตามมาตรฐานฯ
ฉบั บ ดั ง กล่ า วตั้ ง แต่ เริ่ ม สั ญ ญาเอกชนร่ ว มลงทุ น และ ปรั บ ปรุ ง
งบการเงินปี 2554 เพื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2555
9. ประมาณการหนีส้ นิ จากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน เพิม่ ขึน้
5.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.11 เนือ่ งจาก กปภ. ได้ถอื ปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง ประมาณการหนีส้ นิ
หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึน้ ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจาก
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน กปภ.ซือ้ น้�ำ แพงขายถูกมีผลให้ขาดทุนตลอด
สัญญาฯ  และผลขาดทุนดังกล่าวได้ปรับกับกำ�ไรสะสม ณ วันที่ 30
กันยายน 2553 เสมือน กปภ. ปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ฉบับดังกล่าว
ตั้งแต่เริ่มสัญญาเอกชนร่วมลงทุน และ ปรับปรุงงบการเงินปี 2554
เพื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2555

ส่วนของทุน
Equities
2555 / 2012

2554 / 2011 2555 / 2012

ทุนประเดิม / Initial capital
(23.77)%

115.54%

PWA’s liabilities incurred by the employee benefit obligation. PWA chose to record by adjusting its retained earning
at the beginning of the year as at October 1, 2011 totaling
Baht 1,060.03 million.
8. Liabilities under finance lease agreements
declined by Baht 336.60 million, or 2.13 percent, because
PWA had practiced based on the accounting standard
(TAS 17 revised 2009) in “Lease Agreements”, which had
been affected by privatization agreements. PWA adjusted
its retained earning as at September 30, 2010 as if it had
practiced in conformity with such a standard from the
beginning of privatization agreements, and adjusted its
2011 financial statements for a comparison with the 2012
financial statements.
9. Provisions from privatization agreements grew
by Baht 5.79 million, or 0.11 percent, since PWA had
practiced in conformity with the accounting standard
(TAS 37 revised 2009) in “Provisions, liabilities that may
be incurred, and assets that may be incurred, which are
impacted by privatization agreements”. PWA has purchased
expensive water but sold it at a cheap price, resulting in
a loss throughout the agreement period. Based on such a
loss, PWA adjusted its retained earning as at September 30,
2010 as if it had practiced based on such a standard from
the beginning of privatization agreements, and adjusted its
2011 financial statements for a comparison with the 2012
financial statements.

0%
8.24%

2,204.44

2,204.44

30,919.34

30,919.65

กำ�ไรสะสมยังไม่จัดสรร
(7,123.57)
Unappropriated retained earnings

(6,362.36)

งบประมาณอุดหนุน
Government fund

องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ
Other components of owners’ equity
รวม / Total

ส่วนของทุน

0.00

2554 / 2011
(27.40)%
118.92%

0.00

26,000.21 26,761.73

Equities

ส่วนของทุน ณ 30 กันยายน 2555 มีจำ�นวนรวมทั้งสิ้น
26,761.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 761.52 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.93 ซึ่งมีรายละเอียดรายการเพิ่มขึ้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
ปีที่ผ่านมาที่มีสาระสำ�คัญ ดังนี้
1. ทุ น ประกอบด้ ว ยงบประมาณอุ ด หนุ น 30,919.65
ล้านบาท และทุนประเดิม 2,204.44 ล้านบาทรวมเป็นทุนจำ�นวน
33,124.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.001

0%
8.48%

Equities as at September 30, 2012 rose by Baht
761.52 million, or 2.93 percent, to Baht 26,761.73 million,
over 2011. Significant components of an increase/decrease
compared to the previous year are listed below.
1. Equities consisted of the government fund
of Baht 30,919.65 million and the initial capital of Baht
2,204.44 million, totaling Baht 33,124.09 million, an increase
of Baht 0.31 million, or 0.001 percent.
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2. กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม จำ�นวน (6,362.36) ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 761.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.69 (ปี 2554 จำ�นวนเงิน
(7,123.57) ล้านบาท) เป็นผลจากกำ�ไรสุทธิปี 2555 จำ�นวน 3,864.95
ล้านบาท และ กปภ.ได้น�ำ เงินส่งรัฐ ปี 2555 จำ�นวน 1,923.07 ล้านบาท
ปี 2554 จำ�นวน 121 ล้านบาท และ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
1,060.03 ล้านบาท

2. Retained earning (loss) rose by Baht 761.21
million, or 10.69 percent, to Baht 6,362.36 million,
compared to Baht 7,123.57 million in 2011, as a
consequence of net income of Baht 3,864.95 million in
2012, PWA’s money submitted to the government of Baht
1,923.07 million in 2012 and Baht 121.00 million in 2011,
and employee benefit obligations of Baht 1,060.03 million.

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

Sources And Use of Funds

กปภ. มี แ หล่ ง ที่ ม าของเงิ น ทุ น ที่ สำ � คั ญ สำ � หรั บ ปี 2555
ประกอบด้วยเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื จำ�นวน 1,883.22 ล้านบาท
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ จำ�นวน 9,969.51 ล้านบาท และ
พันธบัตร กปภ. จำ�นวน 12,000.00 ล้านบาท
การใช้ไปของเงินทุนทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ เงินสดในการประกอบการ
จำ�นวน 4,460.01 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 63,574.12
ล้านบาท สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 7,431.92 ล้านบาท เงินลงทุน
ในบริษัทรวมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น 1,115.23 ล้านบาท

PWA’s significant sources of funds for 2012
comprised trade and other accounts payables of Baht
1,883.22 million, unearned government fund income of
Baht 9,969.51 million, and PWA’s bonds of Baht 12,000.00
million.
Significant use of funds included operating cash of
Baht 4,460.01 million; property, buildings and equipment
of Baht 63,574.12 million; assets under construction of
Baht 7,431.92 million, and investments in associates and
other long-term investments of Baht 1,115.23 million.

แหล่งที่มาของเงินทุน

Sources of Funds

หน่วย : ล้านบาท/Unit : Million baht

			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
Trade and other accounts payables
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
Unearned government fund income
รายได้รับบริจาคเอกชนรอรับรู้
Unearned private sector donation income
รายได้รับบริจาคราชการรอรับรู้
Unearned public sector donation income
พันธบัตร กปภ.
PWA’s bonds
- ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี		
- Maturing within 1 year
- กำ�หนดชำ�ระมากกว่า 1 ปี		
- Maturing in over 1 year
งบประมาณอุดหนุน
Government fund
แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน
			
เงินสดในการประกอบการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

2555/2012

1,883.22
9,969.51
1,419.78
1,891.43
12,000.00
1,800.00
10,200.00
30,919.65

Use of Funds

2554/2011

1,605.29
9,587.51
1,202.31
1,770.10
12,150.00
2,000.00
10,150.00
30,919.35

หน่วย : ล้านบาท/Unit : Million baht

Operating cash
Property, buildings and equipment
Assets under construction
Investments in affiliated companies

2555/2012

4,460.01
63,574.12
7,431.92
1,115.23

2554/2011

3,706.93
61,960.08
5,862.48
1,115.23

เปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด

Change in Cash Flows

เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด ณ วั น สิ้ น ปี 2555
มีจำ�นวน 4,460.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 753.08 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2554 รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี้

As at December 31, 2012, PWA’s cash and cash
equivalents rose by Baht 753.08 million to Baht 4,460.01
million, compared to 2011. Details of changes are
summarized below.
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หน่วย : ล้านบาท/Unit : Million baht

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) – สุทธิ ปี 2555		 Cash Flows from (used in) – net 2012
กิจกรรมดำ�เนินงาน 		
Operating activities
กิจกรรมลงทุน
Investing activities
กิจกรรมจัดหาเงิน
Financing activities
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
Net increase in cash and equivalents
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
Cash and cash equivalents at the end of the year
เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน สำ�หรับปี 2555
มีจำ�นวน 12,866.64 ล้านบาท ประกอบด้วย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดำ�เนินงาน จำ�นวน 8,955.09 ล้านบาท รายการสำ�คัญ
ได้แก่ เงินสดรับจากกำ�ไรสุทธิ 3,864.95 ล้านบาท และจากรายการ
ปรับกระทบกำ�ไรสุทธิ ทีไ่ ม่ใช่เงินสด จำ�นวน 5,090.14 ล้านบาท ได้แก่
รายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
รายได้ชดเชยการดำ�เนินงานเชิงสังคมจากรัฐบาลค้างรับ สำ�หรับ
สิ น ทรั พ ย์ ใ นการดำ � เนิ น งานในปี นี้ เ พิ่ ม ขึ้ น 3,312.40 ล้ า นบาท
และหนีส้ นิ ดำ�เนินงานลดลง 599.15 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนือ่ งจากเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
เงิ น สดสุ ท ธิ ใช้ ไ ปในกิ จ กรรมลงทุ น มี จำ � นวน 7,357.75
ล้ า นบาท โดยส่ ว นใหญ่ จ่ า ยลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ร ะหว่ า งก่ อ สร้ า ง
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา และเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำ�นวน 4,755.81
ล้านบาท เนื่องจากจ่ายคืนพันธบัตร กปภ. 2,000.00 ล้านบาท และ
รับเงินจากพันธบัตร 1,850.00 ล้านบาท โดยมีการจ่ายดอกเบี้ย
เป็นเงิน 683.52 ล้านบาท ในปี 2555 กปภ. จ่ายคืนเงินกู้ยืม
ระยะยาวจำ�นวน 1,673.31 ล้านบาทและจ่ายเงินนำ�ส่งรัฐจำ�นวน
1,161.51 ล้านบาท รายได้อุดหนุนรอการรับรู้ 768.62 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

12,866.64
(7,357.75)
(4,755.81)
753.08
3,706.93
4,460.01

Net cash from operating activities totaled Baht
12,866.64 million in 2012, comprising the following.
Operating income prior to a change in operating
assets and liabilities amounted to Baht 8,955.09 million,
which came mainly from cash from net income of Baht
3,864.95 million and non-cash from net income adjustment
of Baht 5,090.14 million, for instance, bad debts and
doubtful accounts, depreciation of fixed assets, and
accrued PSO compensation income. In 2012, operating
assets rose by Baht 3,312.40 million, while operating
liabilities dropped by Baht 599.15 million due mainly to an
increase in trade and other accounts payables, expenses
payables and other current liabilities.
Net cash used in investing activities totaled Baht
7,357.75 million, spent mainly on assets under construction
for water supply rehabilitation and expansion projects, and
on temporary investments.
Net cash used in financing activities amounted to
Baht 4,755.81 million because PWA had repaid its bonds of
Baht 2,000.00 million and received payments from bonds
of Baht 1,850.00 million, including payments of interest of
Baht 683.52 million. In 2012, PWA repaid long-term loans
of Baht 1,673.31 million and paid a remittance to the
Ministry of Finance of Baht 1,161.51 million, and unearned
government fund income of Baht 768.62 million.

Financial Ratio

ความสามารถในการทำ�กำ�ไรของกิจการ

Profitability of Business

• อัตรากำ�ไรสุทธิ ปี 2555 เท่ากับ 18.25 เพิ่มขึ้นร้อยละ
39.53 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ น สาเหตุ ห ลั ก เกิ ด จากรายได้ จ ากการ
จำ�หน่ายน้ำ�และบริการสุทธิเพิ่มขึ้น
• อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน ปี 2555 เท่ากับ 28.85
เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.40 เมื่อเทียบกับปีก่อน พบว่า เนื่องจากใน
เดือนสิงหาคม 2554 – มกราคม 2556 มีการปรับอัตราค่าน้�ำ ให้สอดคล้อง
กับต้นทุนที่แท้จริง

• Net profit margin In 2012, net profit margin
equaled 18.25, an increase of 39.53 percent, compared to
the year before due mainly to a rise in net income from
water sale and services.
• Operating profit In 2012, operating profit equaled
28.85, a rise of 22.40 percent, compared to the previous
year due to the fact that between August 2011 and January
2013 there was an adjustment of water tariff rates to be
in compliance with actual costs.
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สภาพคล่องของกิจการ

Liquidity of Business

• อัตราส่วนทุนหมุนเวียน ในปี 2555 มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียน
คิดเป็น 1.04 เท่าของหนีส้ นิ หมุนเวียน ลดลงจากปีกอ่ นคิดเป็นร้อยละ
7.14 เนื่ อ งจากในปี นี้ มี สิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย นลดลง จากรายการ
ลู ก หนี้ ก ระทรวงการคลั ง จากค่ า น้ำ � ที่ ก ระทรวงการคลั ง รั บ ภาระ
และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึ่งประกอบด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มรับคืน
จากสรรพากร และลูกหนี้อื่น(ลูกหนี้กระทรวงการคลัง) จากกรณี
ทดลองจ่ายเงินรายได้แทนเงินอุดหนุนรัฐบาล
• อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบี้ย ปี 2555
คิดเป็น 2.72 เท่าของดอกเบีย้ จ่าย เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.89 เมือ่ เทียบกับ
ปีก่อน สืบเนื่องจากมีกำ�ไรจากการดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
พันธบัตร กปภ. ที่ออกใหม่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ�กว่าพันธบัตร กปภ.
ที่ครบกำ�หนดชำ�ระ จึงทำ�ให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง

• Current capital ratio In 2012, PWA’s current
assets were 1.04 times of current liabilities, a decline of 7.14
percent, over 2011 owing to a reduction in current assets
from the Ministry of Finance receivables from water fees
which the Ministry bears a burden, and other current assets
comprising value-added taxes refunded by the Revenue
Department, and other accounts receivables (The Ministry
of Finance receivables) from the case of payments of PWA’s
revenue instead of the government fund.
• Interest payment ability ratio In 2012, the ratio
was 2.72 times of the interest expenses, an increase of
20.89 percent compared to the year before, due to a
growth in operating income. In addition, PWA’s newly
issued bonds had a lower interest rate than its bonds due
for payment, resulting in a drop in interest expenses.

ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน

Operating Efficiency

• อั ต ราผลตอบแทนของสิ น ทรั พ ย์ ปี 2555 เท่ า กั บ
0.24 เท่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.29 เมื่อเทียบกับปีก่อน พบว่า มีการใช้
สินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
• ระยะเวลาในการเก็บหนี้ ปี 2555 เฉลี่ย 8.79 วัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 28.99 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากมีการบริหาร
ลูกหนี้ราชการซึ่งมีการจัดเก็บหนี้และรับชำ �ระหนี้ได้ช้า ลง ทั้งนี้
เพราะหน่วยงานของราชการมีงบประมาณไม่เพียงพอในการจ่าย
ชำ�ระค่าสาธารณูโภค

• Return on assets ratio In 2012, PWA’s return on
assets ratio equaled 0.24, a rise of 14.29 percent, compared
to 2011 due to an increase in income from use of existing
assets.
• Debt collection period In 2012, PWA’s average
debt collection period was 8.79 days, an increase of 28.99
percent, over 2011 due mainly to a slower procedure of
the public sector debt management, causing a delay in
debt collections and payment acceptance. This stemmed
from government agencies’ insufficient budget, which
made them unable to pay infrastructural fees.

ความสามารถหรือความเสี่ยงในการกู้ยืม
• อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น คื อ สั ด ส่ ว นระหว่ า งหนี้ สิ น รวม
ต่อสินทรัพย์รวม ปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 67.28 ลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 0.02
• อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน คือสัดส่วนระหว่างหนี้สินรวม
ต่อส่วนของทุน คิดเป็น 2.056 เท่า ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 0.07
เนือ่ งจากหนีส้ นิ รวมเพิม่ ขึน้ จากการที่ กปภ. ได้ถอื ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า
และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณ
การหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน โดยปรับปรุงกับกำ�ไรสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 เสมือน กปภ. ปฏิบัติตามมาตรฐานฯ
ฉบั บ ดั ง กล่ า วตั้ ง แต่ เริ่ ม สั ญ ญาเอกชนร่ ว มลงทุ น และ ปรั บ ปรุ ง
งบการเงินปี 2554 เพื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2555

Ability in Or Risks from Taking Loans
• Debt ratio Debt ratio was a ratio of total liabilities
to total assets, which was 67.28 percent in 2012, a decline
of 0.02 percent, compared to 2011.
• Debt to equity ratio Debt to equity ratio was
a ratio between total liabilities and equities, which was
2.056, a drop of 0.07 percent, over 2011.
Because PWA’s total liabilities had risen due to
its practice of accounting standards (TAS 17 revised 2009)
in “Lease Agreements” and accounting standards (TAS 37
revised 2009) in “Provisions, liabilities that may be incurred,
and assets that may be incurred, which are impacted by
privatization agreements”, PWA adjusted its retained earning as at September 30, 2010 as if it had practiced based
on such a standard from the beginning of privatization
agreements, and adjusted its 2011 financial statements
for a comparison with the 2012 financial statements.
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญในรอบปี 		 Significant Financial Data over 2012
		
		
		
		
ฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงาน
Financial Status and Operating Consequences
สินทรัพย์หมุนเวียน
Current assets
สินทรัพย์รวม
Total assets
หนี้สินหมุนเวียน
Current liabilities
หนี้สินรวม
Total liabilities
ส่วนของทุน
Equities
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
Operating income
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อน ดบ.จ่ายและภาษี (EBIT)
Operating income before interest expenses and income tax (EBIT)
EBITDA
กำ�ไรสุทธิ
Net income
อัตราส่วนทางการเงิน
Financial Ratio
อัตรากำ�ไรสุทธิ  (%)
Net profit margin (%)
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (%)
Operating income (%)
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน  (เท่า)
Current capital ratio (times)
อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)
Interest payment ability ratio (times)
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ทั้งหมด (เท่า)
Return on total assets (times)
ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย (วัน)
Average debt collection period (day)
อัตราส่วนหนี้สิน  (%)
Debt ratio (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า )
Debt to equity ratio (times)

เปลี่ยนแปลง
Change
จำ�นวน
ร้อยละ
Quatity
%

2555
2012

2554
2011

8,738.97

8,578.00

+160.97

+1.88

81,797.74

79,507.84

+2,289.90

+2.88

8,392.81

7,641.56

+751.25

+9.83

55,036.01

53,507.63

+1,528.38

+2.86

26,761.73

26,000.21

+761.52

+2.93

4,823.54

3,264.65

+1,558.89

+47.75

6,107.96

4,275.72

+1,832.24

+42.85

8,307.93
3,864.95

6,716.35
2,372.96

+1,591.58
+1,491.99

+23.70
+62.87

18.25

13.08

+5.17

+39.53

28.85

23.57

+5.28

+22.40

1.04

1.12

-0.08

-7.14

2.72

2.25

+0.47

+20.89

0.24

0.21

+0.03

+14.29

8.79

6.82

+1.98

+28.99

67.28

67.30

-0.02

-0.02

2.056

2.058

-0.002

-0.097
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ผลการดำ�เนินงานด้านอื่น ๆ
การประปาส่วนภูมภิ าค (กปภ.) ในฐานะหน่วยงานทีใ่ ห้บริการ
น้ำ�ประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้น
ในบางพื้นที่ที่เป็นการบริหารจัดการน้ำ�ประปาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ) ซึ่งมี
ข้อจำ�กัดด้านงบประมาณ และผ่านวิกฤตการณ์ต่าง ๆ จนมีผลการ
ดำ�เนินงานและฐานะการเงินที่มั่นคงขึ้น โดยกปภ. มุ่งมั่นให้บริการ
ที่ดีทั้งคุณภาพน้ำ�ประปาและการบริการแก่ลูกค้าเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในส่วนภูมิภาคอย่างแท้จริง ได้ตระหนักถึงการพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม โดยดำ � เนิ น โครงการ
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องหลากหลาย
โครงการ
โครงการเกี่ยวกับด้านชุมชน สังคม และจิตสาธารณะ
กปภ.ได้มุ่งเน้นด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยกำ�หนดให้
กปภ.ทุกสาขาจัดทีมบริการ ทีมค้นหาน้ำ�สูญเสีย ทีมซ่อมบำ�รุง และ
ทีมประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้มีการเยี่ยมเยียนและออกให้บริการลูกค้า
ภายใต้ “โครงการ 120 ปีมหาดไทย กปภ.เติมน้ำ�ใจให้ประชาชน
(โครงการเติมใจให้กัน)” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกปภ. กับลูกค้า และถือโอกาสนีร้ บั ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ในการให้บริการลูกค้ามาประมวลผลและวิเคราะห์ เพื่อนำ�ไปพัฒนา
และปรับปรุงรูปแบบการให้บริการต่อไป
โครงการเกี่ยวกับผู้บริโภค กปภ. ได้ร่วมมือกับจังหวัด และ
โรงเรียน จัดทำ�โครงการ "Pure Water for Academy หรือ PWA
น้�ำ ดืม่ โรงเรียน" ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการติดตัง้ ตูท้ �ำ น้�ำ เย็นพร้อม
เครื่องกรองน้ำ�ให้แก่โรงเรียนภาคีเครือข่ายของกปภ. 74 จังหวัด
ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องน้ำ�ดื่มสะอาด ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐานน้ำ�ดื่มให้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน และ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งในปี 2555 ได้มอบตู้ทำ�น้ำ�เย็นให้กับโรงเรียน
ภาคีเครือข่ายในจังหวัดสระแก้วทั้งสิ้น 59 โรงเรียน
โครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กปภ.ได้เดินหน้าจัดกิจกรรม
ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม ด้วยโครงการ “ค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้�ำ ”
เป็ น ปี ที่ 11 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ปลู ก ฝั ง จิ ต สำ � นึ ก เยาวชน
ให้ ต ระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า และความสำ � คั ญ ของทรั พ ยากรน้ำ � และ
น้ำ�ประปา ทั้งนี้เพื่อมุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำ� กระบวนการผลิต
น้ำ�ประปา การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ� ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการ
ช่วยลดผลกระทบอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่รู้
คุณค่า จนส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์สภาวะโลกร้อน และปัญหาอืน่ ๆ
ตามมาอีกมากมาย

PWA’s Other Operations
The Provincial Waterworks Authority (PWA) is a state
enterprise providing water supply services to people in 74
provinces across the country (except in some areas under
the water supply management of local administrative
organizations, including Bangkok, Nonthaburi and Samut
Prakan). PWA, with limitations on its budget and passing
through a number of crises, has achieved efficient operating
consequences and stable financial position. It is strongly
determined to provide sound services with respect to
the water supply quality and services to customers
for the true benefit of regional population. PWA fully
realizes the significance of sustainable development and
responsibilities to society and the environment, and has
continuously carried out beneficial projects in a concrete
manner, including the following ones.
Project on communities, society and public mind
PWA is determined to provide assistance to people by
assigning each of its branches to set up a service team,
non-revenue water detection team, maintenance team and
public relations team, all of which have paid a visit and
provided services to customers from time to time under
“120-Year Ministry of Interior, PWA Cares for the Public
(Caring for Others Project)” project with an aim to establish
a warm relationship between PWA and its customers and
take an opportunity to listen to the latter’s opinions and
suggestions for the former’s service provision so that PWA
can make an evaluation and analysis of them in order to
subsequently develop and improve its service pattern.
Consumer project PWA, in collaboration with
provinces and schools, has established “Pure Water for
Academy” project aimed at installing cold water-producing
tanks including water filters to schools within PWA’s
network in 74 provinces throughout the country so as to
ensure clean, safe and standard drinking water for students
and their parents, school management and the general
public. In 2012, PWA donated cold water-producing tanks
to 59 schools in Sa Kaeo which were under PWA’s network.
Environmental project PWA has moved forward to
carry out social and environmental activities through its
“Thai Water- Loving Youth Camp” project for the eleventh
year with an aim to create young people’s awareness of
the value and importance of water resources and water
supply. The project provides knowledge of water sources
and water supply production process, as well as fosters
a sound attitude and generate behavior needed for the
preservation of water resources among young people,
including encouraging them to be part of society in
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ทั้ ง นี้ กปภ. ได้ ร่ ว มมื อ กั บ กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย และสำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ซึ่งตระหนักถึงความสำ�คัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ลู ก ค้ า โดยเน้ น ด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศมาช่ ว ยในการ
ให้บริการ ซึ่งใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เป็นโปรแกรมจัดทำ�
แผนที่ระบบจำ�หน่ายน้ำ�ของการประปาส่วนภูมิภาคทั้ง 231 สาขา
การพั ฒ นาระบบ GIS นี้ ส ามารถบริ ก ารลู ก ค้ า ตั้ ง แต่ ก ารติ ด ตั้ ง
มาตรวัดน้ำ�ให้กับลูกค้าใหม่ได้รวดเร็วขึ้น การตรวจสอบแรงดันน้ำ�
ในเส้นท่อ การหาตำ�แหน่งท่อแตกรั่วเพื่อการซ่อมแซมที่รวดเร็ว
รวมไปถึงการวางแผนควบคุมน้ำ�สูญเสียในระบบจำ�หน่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้ง
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ภายหลั ง จากการเข้ า สู่ ร ะบบติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดำ�เนินงานของรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลังที่ดำ�เนินการ
โดย บริษัท Thai Rating and Information Service Co., Ltd.
หรือ TRIS ซึ่งในปี 2555 กปภ. ได้รับคะแนนประเมินผล เท่ากับ
4.4653 (คะแนนเต็ม 5) หมายถึง มีผลการดำ�เนินงาน ดีขนึ้ -ดีขนึ้ มาก
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 เท่ากับ 4.0472 แม้ว่า กปภ. จะเป็น
องค์ ก รเชิ ง ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คมที่ มี ผ ลกำ � ไรนำ � ส่ ง รั ฐ ไม่ ม ากแต่ มี ผ ล
การดำ�เนินงานน่าพึงพอใจ
สำ�หรับสถิติข้อร้องเรียน ปี 2555 พบว่ามีสถิติข้อร้องเรียน
ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Call Center หรือ Website กปภ. และ
แจ้งด้วยตนเองที่ กปภ. สาขา รวมทั้งสิ้น 10,940 ครั้ง เปรียบเทียบ
กับปี 2554 มีจำ�นวน 10,124 ครั้ง โดยข้อร้องเรียนมากที่สุด
3 อันดับคือ ด้านปริมาณน้ำ� ร้อยละ 43.61%   ด้านการบริการ
ร้อยละ 20.27 และด้านท่อแตกรัว่ ขนาด 2 นิว้ ลงมา ร้อยละ 18.29 สำ�หรับ
ระยะเวลาที่แก้ไขข้อร้องเรียนนั้น กปภ.ได้ทำ�การแก้ไขภายใน 1 วัน
จำ�นวน 8,034 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 73.44 และทำ�การแก้ไขเกิน 3 วัน
จำ�นวน 1,070 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.78
การดำ � เนิ น งานของกปภ.ในยุ ค ปั จ จุ บัน เน้ น การดำ � เนิ น
งานเชิงรุก ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ. (ฉบับที่ 2)
ปี 2555-2559 ในระบบการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ�ให้สอดคล้อง
กับคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้จัดทำ�โครงการก่อสร้าง LAB
Cluster เพื่อเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของ กปภ.
เมื่อน้ำ�ดิบมีการปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสมกับระบบปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะทำ�ให้น�้ำ ประปาทีผ่ ลิตมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์
ที่ กำ � หนด ถื อ เป็ น การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องประชาชน
ตามนโยบายของรัฐบาล

helping reduce impacts of worthless use of natural
resources, resulting in global warming and numerous other
problems.
In this regard, PWA, in cooperation with the Department
of Local Administration, the Ministry of Interior, and the
Office of E-Government (Public Agency), has made the
effort to increase the efficiency of its services provided to
customers, emphasizing the use of information technology
to assist in service provision through a geographic information
system (GIS), which is a program formulating maps of all
PWA’s 231 branches’ water distribution system. The GIS
technique can provide services to customers, ranging from
quicker installation of water meters for new customers,
monitoring of water pressure in pipes, detection of a pipe
leak for swift repair, to efficient planning on non-revenue
water control in a distribution system, all aimed at rapid
services and accurate data, including generating utmost
satisfaction for customers.
Subsequent to PWA’s entering the Ministry of
Finance’s system of follow-up and evaluation of state
enterprises’ operating performance, carried out by Thai
Rating and Information Service Co., Ltd (TRIS), it was found
that in 2012, the average score was 4.4653 (out of the
total 5 scores), which meant that PWA had better – much
better operating performance, compared to the 4.0472
scores in 2011. This obviously reveals that though PWA is a
business-like agency performing its work for the benefit of
society, with a small remittance to the state, its operating
performance is quite satisfactory.
Based on PWA’s statistics of complaints in 2012,
it was found that there were complaints made through all
opened channels, whether PWA’s call center or website,
or a report by oneself at PWA’s branches, totaling 10,940
complaints, compared to 10,124 complaints in 2011. The
three highest number of complaints were concerned with
the water quantity (43.61%), service provision (20.27%)
and leaking pipes smaller than 2 inches (18.29%), respectively. For the time spent on correcting complaints, PWA
solved the problems within one day for 8,034 complaints
(73.44 %) and in over 3 days for 1,070 complaints (9.78%).
PWA’s current operation concentrates on proactive
operations. In line with PWA’s strategic plans (volume 2)
for 2012 to 2016 regarding water quality management
in conformity with international standards, PWA has
constructed lab clusters to increase its laboratories’
potential in improving raw water quality appropriate for
an efficient operating system, which will enable PWA
to produce the water supply of high standard and
enhance the people’s quality of life in accordance with the
government policy defined.
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ผลการปฏิบัติตามแผนการดำ�เนินธุรกิจ
ในปี 2555 กปภ.ได้ กำ � หนดแผนงาน เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ขับเคลื่อนการดำ�เนินงานของ กปภ. ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

Operating Performance Based on Business Plan
In 2012, PWA had defined a plan to enable itself
to push forward its operation in order to efficiently and
effectively fulfill the organization’s goals and objectives,
which was listed below.

		
ตัวชี้วัด
หน่วยวัด
เป้าหมาย
ผลปฏิบัติงาน
		
KPI
Unit
Goal for
Operating
					 Consequence
				
ปี 2555
ปี 2555
				
2012
for 2012
ด้านการลงทุน
Investment
• กำ�ไรเชิงเศรษฐศาสตร์
ล้านบาท
ไม่ติดลบ
1,578
Economic profits
Mil.
Not negative
• EBITDA
ล้านบาท
3,500
6,489
EBITDA
Mil.
3,500
6,489
• ความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุนตามโครงการไทยเข้มแข็ง
ร้อยละ
100
100
		Ability to reimburse investment budget
%
100
100
		based on the Thai Khemkhaeng project
ด้านการเงิน
Finance
• อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายกับรายได้ดำ�เนินงาน (Working Ratio)
ร้อยละ
ไม่เกิน 85
60.76
(ไม่รวมค่าเสื่อมและดอกเบี้ยจ่าย)
[ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน/รายได้ดำ�เนินงาน]
Working ratio (Excluding depreciation and interest expenses)
%
<85
60.7
{Operational expenses/operational income}
• อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่าย (รวมค่าเสื่อมและดอกเบี้ยจ่าย) กับ
ร้อยละ
98.5
87.81
รายได้ดำ�เนินงาน (Operating Ratio)
[ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานรวมค่าเสื่อมและดอกเบี้ย/รายได้ดำ�เนินงาน]
Operating ratio (Including depreciation and interest expenses)  
%
98.5
87.81
• อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) [กำ�ไร (รวม PSO) / สินทรัพย์รวม]
ร้อยละ
2
5
Return on assets (ROA) ratio
%
2
5
{Profit (including PSO)/total assets}
ด้านการผลิตและการจำ�หน่ายน้ำ�
Water production and distribution
• อัตราน้ำ�สูญเสียในระบบจ่าย
NRW rate in distribution system %
• ต้นทุน (วัสดุการผลิต+ค่าไฟฟ้า) ต่อหน่วยน้ำ�จำ�หน่าย
Investment costs (production supplies
+ power cost) per unit of water sold
• โครงการบำ�บัดตะกอน
Sludge disposal project

ร้อยละ

27.50

27.88

บาท/ลบ.ม.
Baht/cm

ไม่เกิน 8
<8

8.11
8.11

แห่ง
Waterworks

109

78
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ตัวชี้วัด
หน่วยวัด
เป้าหมาย
ผลปฏิบัติงาน
		
KPI
Unit
Goal for
Operating
					 Consequence
				
ปี 2555
ปี 2555
				
2012
for 2012
ด้านการตลาดและบริการ
Marketing and services
• จำ�นวนผู้ใช้น้ำ�เพิ่มปกติ
Normal increase in the number
of consumers
• ปริมาณน้ำ�จำ�หน่ายเพิ่ม
Rise in the amount of water sold
• โครงการจัดการน้ำ�สะอาด (Water Safety Plan)
Water safety plan project
• คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของพนักงาน
Score on customers’ satisfaction in staff’s services
• อัตราการร้องเรียนของลูกค้า (ครั้ง/พันมิเตอร์)
Rate of customers’ complaints (Times/1,000 meters)
• โครงการน้ำ�ประปาดื่มได้
Potable tap water project
• โครงการปลูกป่า สร้างฝาย
		Reforestation and weir construction projects
ด้านทรัพยากรบุคคล
Personnel resources
• สัดส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้ดำ�เนินงาน
Personnel expenses to operating income ratio
• สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรเทียบกับค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
Personnel expenses to operating expenses ratio
• ไม่มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุมงานก่อสร้าง
No appointment of persons having  a conflict of interest in
procurement work and construction supervision
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information technology
• การหยุดชะงักของเครือข่าย (down time) ระบบ LAN
Down time of LAN system
• การหยุดชะงักของเครือข่าย (down time) ระบบ WAN
Down time of WAN system

ร้อยละ
%

180,000
180,000

196,483
196,483

ลบ.ม.
Cm
แห่ง
Waterworks

40
40
10
10

คะแนน
Score
ครั้ง
Times
แห่ง
Waterworks
แห่ง
Waterworks

3.50
3.50
10
10
10
10
10

70
70
ตั้งคณะทำ�งาน
Set up working
committee
3.73
3.73
3.20
3.20
9
9
33

ร้อยละ
%
ร้อยละ
%
ร้อยละ

16
16
20
20
100

13.73
13.73
16.62
16.62
100

%

100

100

ร้อยละ
%
ร้อยละ
%

5
5
5
5

0.77
0.77
0.10
0.10
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ปัจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่ าจมีผลต่อการดำ�เนินงาน
หรือฐานะการเงินในอนาคต
ในปี 2555 กปภ. มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะเป็ น องค์ ก รชั้ น นำ �
ระดั บ สากล ทั้ ง ด้ า นการผลิ ต จ่ า ยน้ำ � ด้ า นบริ ก าร ลู ก ค้ า
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทรัพยากรบุคคล และ ด้านการเงิน
การลงทุน เพือ่ ให้มคี วามมัน่ คงทางการเงิน และการบริหารงานในเชิงธุรกิจ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ล สามารถรองรั บ ต้ น ทุ น ใน
การดำ�เนินงาน ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน ความ
ไม่แน่นอนของการเมืองในประเทศ และสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
กปภ. จึงต้องประเมินปัจจัยในอนาคตที่อาจส่งผลต่อการดำ�เนินงาน
และฐานะการเงิน ดังนี้
1. ปั จ จั ย ที่ อ ยู่ น อกเหนื อ การควบคุ ม ของ กปภ. แต่ มี
ผลกระทบต่อการดำ�เนินงาน และฐานะการเงินในอนาคต คือ
1.1 สภาวการณ์ขาดแคลนน้ำ� สภาวการณ์อุทกภัย และ
ปัญหาสภาพน้ำ�ดิบไม่เหมาะสมต่อการผลิตน้ำ�ประปา ทำ�ให้ กปภ.
ต้องเร่งรุดแก้ไขทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการลงทุนก่อสร้าง
และพั ฒ นาแหล่ ง น้ำ � เพื่ อ ให้ มี ก ารกั ก เก็ บ น้ำ � ดิ บ ได้ เ พี ย งพอและ
เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้น้ำ�
1.2 การขาดแคลนเงินลงทุนทีจ่ ะใช้ขยายเขตจำ�หน่ายน้�ำ
และปรับเปลีย่ นท่อเก่าทีช่ �ำ รุด และพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งขยายเขตการให้บริการ
ให้ทั่วถึงในส่วนภูมิภาคอีกมาก การลงทุนต้องใช้เงินเป็นจำ�นวนมาก
และต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลน้อยลง โดยการใช้เงินรายได้
จากการขายน้ำ�ของ กปภ. ทดแทน ซึ่งการปรับราคาค่าน้ำ�จะต้อง
ค่อย ๆ ปรับ เพือ่ ให้ผใู้ ช้น�้ำ สามารถรองรับได้ รวมทัง้ จัดหาแหล่งเงินกู้
ที่มีดอกเบี้ยต่ำ�มารองรับ การปรับปรุงขยายระบบประปา สาขาที่มี
ศักยภาพสูงซึ่งมีขนาดกลาง - ใหญ่ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มทุน
1.3 ผลกระทบจากโครงการเอกชนร่วมลงทุน  เนือ่ งจาก
กปภ. ต้องสนองรับนโยบายรัฐบาลในการลดปัญหาลดความรุนแรง
ของวิกฤตแผ่นดินทรุด   และปัญหาน้ำ � ของแหล่งเศรษฐกิจและ
แหล่งท่องเที่ยว โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้จัดหาน้ำ�ประปารองรับ
การเติบโต แต่ กปภ.ในขณะนั้น ไม่มีศักยภาพที่จะแบกรับการลงทุน
ดังกล่าวได้ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายทีจ่ ะเพิม่ บทบาทภาคเอกชน
ในการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ   กปภ. ต้องรับซื้อน้ำ�ตามสัญญา
โครงการเอกชนร่วมลงทุนในราคาที่สูงกว่าราคาน้ำ�จำ�หน่าย ดังนั้น
เพื่อลดผลขาดทุนจากการรับซื้อน้ำ�ดังกล่าว กปภ. จึงต้องเร่งศึกษา
รายละเอียดของสัญญาเดิม และหาแนวทางการเจรจาเพื่อแก้ไข
สัญญาและลดผลขาดทุนโดยจำ�หน่ายน้ำ�ให้ครอบคลุมกับต้นทุน
ที่เพิ่มขึ้นทุกปี รวมทั้งกำ�หนดสัดส่วนการซื้อน้ำ�จากเอกชนเพื่อก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ กปภ.
2. ปั จ จั ย ที่ อ ยู่ ภ ายในกรอบอำ � นาจหน้ า ที่ ข อง กปภ.
ซึ่ง กปภ. สามารถบริหารจัดการได้

Major factors and influences that may
affect PWA’s operation and financial
position in the future

In 2012, PWA was determined to be a universal
leading organization in such aspects as water
production and distribution, customer service, information
technoogy, personnel resources, as well as finance and
investment, which were aimed at PWA’s financial stability
and efficient and effective business transactions, enabling
PWA to cope with its operating costs under the fluctuating
global economy, and uncertainty of domestic
politics and environmental situations. PWA has made an
assessment of future factors which may influence its operating
performance and financial standing as the following.
1. Factors beyond PWA’s Control but have an
impact on its future operating performance and financial
standing
1.1 Circumstances under which there are a
shortage of water, flood and problem of raw water
inappropriate for the water supply production have
accelerated PWA’s solution to the problems in terms of
water quantity and quality, through its investment in the
construction and development of water sources so that
raw water may be stored in the amount sufficient and
suitable to the demand of consumers.
1.2 So far, there has been a shortage of the
investment capital for expanding PWA’s service areas
and replacing old and dilapidated pipes with new ones,
while there is an inordinate number of areas in the region
which requires an extension of services. Such investment,
of course, takes a lot of money, while PWA can depend
less on the government fund and has to use more of
its revenue derived from water sales. Meanwhile, an
adjustment of the water tariff rate has to be made gradually
in order for consumers to afford it. PWA has also to find new
loan sources with low interest rates, and rehabilitate and
expand water supply systems of high potential at PWA’s
branches which are of medium and large scale and yield
returns that are worthy of investment.
1.3 Impacts from privatization projects.
Since PWA has to respond to the government policy
on reducing the seriousness of land subsidence crises
and water problems of economic areas and tourist
destinations, through the government’s assignment for PWA
to procure water supply in response to the growth of those
areas, while PWA at that time had no potential to bear
such investment, coupled with the government policy on
enhancing the private sector’s role in joint venture with the
state’s affairs, PWA had to purchase water produced under
privatization contracts at a price higher than that when it
sold. Accordingly, to decrease a loss from the purchase of
such water, PWA has to urgently study details of original
contracts and find a way of negotiation with the private
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2.1 ภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก รและคุ ณ ภาพในการ
ให้บริการ โดยให้ความสำ�คัญกับการสร้างจิตสำ�นึกให้บริการแก่ลกู ค้า
พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรับร้องเรียน (PWA Call Center
1662) และมีการบริหารจัดการคล่องตัวสามารถตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วฉับไวและแสวงหาโอกาส
ในการเพิ่ ม ผู้ ใช้ น้ำ � รายใหม่ แ ละรั ก ษาฐานข้ อ มู ล ของผู้ ใช้ น้ำ �
รายเก่ า โดยการปรั บ ปรุ ง ระบบท่ อ ประปาเพิ่ ม แรงดั น น้ำ �
และคุณภาพน้ำ�ในระบบเส้นท่อ และการลดน้ำ�สูญเสียทั้งใน
ระบบผลิ ต และระบบจำ � หน่ า ย น้ำ � ควบคุ ม การสู บ จ่ า ย น้ำ �
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรม การใช้ น้ำ � ของลู ก ค้ า รวมทั้ ง
การประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ย วกั บ กิ จ การประปาที่มีผ ลต่ อ ผู้ใช้ นำ้�
บู ร ณาการและช่ ว ยบรรเทาปั ญ หาภั ย แล้ ง ควบคู่ ไ ปกั บ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยปลูกฝังจิตสำ�นึก
ให้รู้จักใช้น้ำ�อย่างรู้คุณค่า
2.2 การบริหารการจัดการให้มีผลกำ�ไรเชิงธุรกิจ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยการเพิ่ ม รายได้ และควบคุ ม ค่ า ใช้ จ่ า ย
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการจั ด หาแหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ ใช้ ใ น
การปรับปรุงขยายระบบประปาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ใช้ น้ำ � ของประชาชน รวมถึ ง การศึ ก ษาโครงสร้ า งค่ า น้ำ � ให้
สอดคล้องกับต้นทุนเพือ่ เป็นแนวทางการปรับอัตราค่าน้�ำ ซึง่ กปภ.
จำ � เป็ น ต้ อ งปรั บ อั ต ราค่ า น้ำ � ให้ ใ กล้ เ คี ย งต้ น ทุ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด
สภาพคล่องในการดำ�เนินงาน เนือ่ งจากเป็นสาธารณูปโภคทีใ่ ห้บริการ
เชิงสังคม ด้วยความระมัดระวังมิให้ผู้ใช้น้ำ�ได้รับความเดือดร้อน
2.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการปรับ
กลยุทธ์การพัฒนา และบริหารควบคูก่ นั เพือ่ ให้มกี ารวางบุคลากร
ในตำ�แหน่งที่สอดรับกับความรู้ความสามารถ เนื่องจากเป็น
ปัจจัยสำ�คัญในการผลักดันองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า โดยวาง
โครงสร้างองค์กรให้ตอบสนองการทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่ อ มุ่ ง สู่ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อง กปภ. โดยการปรั บ โครงสร้ า ง
การบริหารงานองค์กร และโครงสร้างเงินเดือน รวมทัง้ วางแผนกำ�ลัง
และกำ � หนดเกณฑ์ การประเมิ น ผลที่ ชั ด เจนให้ ส ะท้ อ นถึ ง
ระดับความรับผิดชอบ และสัมฤทธิผ์ ลของงาน เพือ่ เพิม่ แรงจูงใจ
ในการทำ�งาน จัดทำ�โครงการพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อม
ให้ผบู้ ริหารหรือพนักงานทีจ่ ะก้าวสูต่ �ำ แหน่งทีส่ งู ขึน้ โดยรับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรนักบริหารระดับต่าง ๆ  

sector so as to amend those contracts and reduce losses
by means of selling its water at a price that can counter
its investment cost which is raised each year, apart from
defining the proportion of water bought from the private
sector for PWA’s maximum benefit.
2. Factors within PWA’s Scope of Duties and
Authority which PWA can manage and control
2.1 The organization’s image and service
quality. PWA has given priority in generating awareness of
excellent services to customers among its staff, enhancing the
efficiency of its complaint-receiving system (PWA
Call Center 1662), creating flexible management that
can efficiently and rapidly respond to customers’
demand, including seeking an opportunity to raise new
customers and maintaining the database of old ones. PWA has
carried out the above work by improving the pipe system,
increasing water pressure and quality in the pipeline,
reducing non-revenue water in both the production and
distribution system, controlling water pumping in line
with customers’ water usage behavior, besides launching
public relations on water supply affairs impacting
customers, as well as integrating and helping relieve
drought problems, in parallel with responsibilities to society and
the environment through fostering the public awareness
of the need for worthy use of water.
2.2 Management aimed at constant profits.
PWA has managed its business with an aim for
continuous profits by raising its income and controlling
expenses efficiently, acquiring capital sources for the
rehabilitation and extension of water supply systems to
meet the public demand for water, including studying
the water tariff structure reflecting investment costs, as
a guideline for adjusting water tariff rates, which PWA has
to do with great caution to avoid consumers’ trouble, for
the sake of operating flexibility since the water supply is
the PSO infrastructure.
2.3 Personnel resources management. PWA
has had managed its personnel resources through
adjusting the development strategy along with the
management strategy so that there is a placement
of personnel in the position relevant to their
knowledge and capability because it is a significant
factor that helps push forward the agency, apart from
generating the organizational structure in response to
the staff’s efficient work performance in order to move
to PWA’s new vision. PWA has also revised both the
structures of organizational administration and staff’s salary,
including planning on its manpower and defining an
apparent evaluation criterion reflecting the level of
staff’s responsibilities and performance achievement
in order to increase their working motivation, besides
introducing a potential development project to prepare
PWA’s management and staff who will move to a higher
position through numerous training courses for different
levels of executives.

ข้อมูลอ้างอิงจาก งบการเงินภายหลัง สตง.รับรอง ปี 2555, แผนปฏิบัติการ กปภ.ปี 2555 จากกองแผนและกลยุทธ์, บทความในวารสารน้ำ�, และ สีสันข่าว
ส่วนการดำ�รงอัตราส่วนต่าง ๆ ตามหน่วยงานกำ�กับดูแล เช่น ธนาคารต้องดำ�รงอัตราส่วนเงินลงทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง, การดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่อง สำ�หรับ
กปภ. ไม่มี จัดทำ� และ กราฟฟิกโดย .... งานประมวลบัญชี ตรวจสอบโดย ....ผู้อำ�นวยการกองบัญชี
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบงบการเงินปี 2555
ค่าสอบบัญชีของผู้สอบทาน รายไตรมาส จำ�นวน 3 ไตรมาส

เป็นเงิน

ค่าสอบบัญชีประจำ�ปีของ สตง.
ค่าทำ�งานล่วงเวลาของ สตง.
				

เป็นเงิน
เป็นเงิน
รวมเป็นเงิน

480,000.-

บาท

500,000.- บาท
549,768.16 บาท
1,049,768.16 บาท
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การบริหารจัดการองค์กร
ด้านการบริหารความเสี่ยงของ กปภ.
ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบ
ผลิตจ่ายน้ำ� และระบบบริการลูกค้าเป็นเลิศ (OperationCustomer Service Excellence) กปภ. ได้ กำ � หนด
แผนยุทธศาสตร์องค์กร ปี 2555-2559 (ฉบับที่ 2) โดยมี
ภารกิ จ หลั ก สำ � คั ญ 2 ส่ ว น คื อ ระบบการผลิ ต จ่ า ยน้ำ �
และระบบบริ ก ารลู ก ค้ า อี ก ทั้ ง ยั ง มี ภ ารกิ จ สนั บ สนุ น
อี ก 3 ด้ า น ประกอบด้ ว ย ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านการเงิน การลงทุน การบริหาร
ความเสี่ ย งของ กปภ. เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำ � คั ญ
ในหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance :
CG) ที่ มี ส่ ว นผลั ก ดั น ให้ อ งค์ ก รดำ � เนิ น งานให้ บ รรลุ
ตามเป้ า ประสงค์ ดั ง กล่ า วได้ โดยผู้ บ ริ ห ารของ กปภ.
สามารถนำ � ข้ อ มู ล บริ ห ารความเสี่ ย งมาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
ประกอบการตั ด สิ น ใจ วางแผน และหาทางเลื อ ก
จัดการความเสี่ยงที่ดีที่สุดก่อนผลกระทบของเหตุการณ์
จะเกิดขึ้น ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อลดความเสียหายและ
ลดความไม่ แ น่ น อนของผลการปฏิ บั ติ ง านในภาพรวม
นอกจากนี้อาจพิจารณานำ�จุดแข็งหรือโอกาสขององค์กร
มาบริ ห ารให้ เ กิ ด การเพิ่ ม มู ล ค่ า เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด
ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำ�ไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนอีกทางหนึ่ง
หลักการบริหารความเสีย่ ง กปภ. ผลักดันการบริหาร
ความเสี่ยงไปสู่ขั้นบูรณาการแบบทั่วทั้งองค์กร ทั่วทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนถึง
ผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง ให้ทุกภาคส่วนร่วมบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กรและหน่วยงาน ในส่วนระดับองค์กร กปภ.
ได้นำ�นโยบายและกระบวนการที่คณะกรรมการ กปภ. หรือ
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ผูบ้ ริหารระดับสูงเลือกใช้ปฏิบตั ติ ามถ้อยแถลง (Statement)
มาเป็นข้อมูลส่วนหนึง่ ของการประเมินการบริหารความเสีย่ ง
แสดงในรูปแบบของยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารประจำ�ปี
ถ่ า ยทอดเป้ า หมายและกำ � หนดตั ว ชี้ วั ด ลงสู่ ห น่ ว ยงาน
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบนำ � ไปบริ ห ารจั ด การ ส่ ว นระดั บ หน่ ว ยงาน
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทำ � การประเมิ น ความเสี่ ย งผ่ า นรู ป แบบ
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ต น เ อ ง
พร้อมติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและแนวทางแก้ไข
เสนอต่ อ สายงาน เพื่ อ หั ว หน้ า สายงานพิ จ ารณาข้ อ มู ล
ทำ � การตั ด สิ น ใจแก้ ปั ญ หาอุ ป สรรคได้ ทั น ท่ ว งที ทำ � ให้
ผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปี 2555 ที่เกิดขึ้นจริง
ส่วนใหญ่ดีกว่าระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk
Appetite) สำ � หรั บ แผนบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายองค์กรแต่ละด้านที่สำ�คัญ สรุปได้ดังนี้
1. ด้านการผลิตจ่ายน้ำ� ระบบการผลิต จากสภาพ
ปัญหาแหล่งน้�ำ ทีแ่ ตกต่างกัน ประกอบกับมีจ�ำ นวน กปภ. สาขา
และหน่วยบริการมาก กปภ. ต้องการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ให้
มี แ หล่ ง น้ำ � ดิ บ เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของประชาชน
จึงได้จัดทำ�แผนพัฒนาแหล่งน้ำ�ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
แผนระยะสั้ น ทำ � การรวบรวมพื้ น ที่ เ ป้ า หมายที่ ป ระสบ
ปัญหาภัยแล้งซ้ำ�ซาก เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาแต่ละพื้นที่ สำ�หรับแผนระยะยาว จัดทำ�
แผนแม่บทแหล่งน้�ำ เชิงรุก เน้นสร้างความยัง่ ยืนด้านแหล่งน้�ำ
ระบบจ่ายน้ำ� เพื่อแก้ปัญหาจัดการระบบจ่ายน้ำ�ให้สามารถ
ตอบสนองลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเน้นการจัดการน้ำ�
สูญเสียด้วยวิธีแบ่งพื้นที่ระบบท่อจ่ายน้ำ�ออกเป็นพื้นที่ย่อย
หรือระบบ District Metering Area : DMA วิธีปรับปรุง
หรือเปลี่ยนท่อ ตลอดจนวิธีควบคุมแรงดันน้ำ�ให้เหมาะสม
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2. ด้านบริการลูกค้า ลูกค้าถือว่าเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกที่สำ�คัญ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สนับสนุน
การเติบโตขององค์กร กปภ.จึงได้น�ำ แนวคิดการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM)
เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สนับสนุนองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน
ในระยะยาว โดยการสร้างช่องทางสื่อสารกับลูกค้าเพิ่มขึ้น
และมีระบบจัดการข้อมูลลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการ
ทีส่ ะดวก รวดเร็ว ตรงกับความต้องการให้มากทีส่ ดุ นอกจากนี้
กปภ. ดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำ�เนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate
Social Responsibility : CSR) มุ่งเน้นการส่งเสริมอนุรักษ์
ทรั พ ยากรน้ำ � เป็ น สำ � คั ญ ตระหนั ก ถึ ง การดู แ ลการผลิ ต
แ ล ะ จ่ า ย น้ำ � ที่ ไ ม่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ชุ ม ช น
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เมื่ อ โลกเข้ า สู่ ยุ ค
แห่งเทคโนโลยีสอ่ื สารไร้พรมแดน การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ของบุคคลอาจมองข้ามความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ กปภ. ในฐานะเป็นนิตบิ คุ คลและหน่วยงาน
ภายใต้ สั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย เล็ ง เห็ น ความสำ � คั ญ
ด้านกฏหมายคอมพิวเตอร์อย่างเคร่งครัด เพราะตาม พ.ร.บ.
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หากพนักงานกระทำ�การละเมิดลิขสิทธ์
ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลเป็นผู้
ร่วมกระทำ�ความผิดนัน้ ด้วย ซึง่ นอกจากมีบทลงโทษทีร่ นุ แรง
ทั้งทางแพ่งและอาญา ยังส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าใช้จ่าย
ชื่ อ เสี ย งขององค์ ก ร และการยอมรั บ ของลู ก ค้ า และ
สาธารณชน นอกจากนั้ น กปภ. ยั ง มี ปั จ จั ย ผลั ก ดั น
ความสำ � เร็ จ ความเสี่ ย ง ด้ ว ยการได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น
หน่วยงานต้นแบบในการนำ�ซอฟแวร์รหัสเปิด (Open Source)
มาใช้ ง านในองค์ ก ร เพื่ อ ทดแทนการใช้ ง านซอฟต์ แวร์
ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ โดยมี บ รรจุ ใ นแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี
สารสนเทศของ กปภ. ปี 2555-2559 (ฉบั บ ที่ 4)
อี ก ทั้ ง ได้ ร่ ว มลงนามกั บ สำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ Software
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Industry Promotion Agency : SIPA ภายใต้บนั ทึกข้อตกลง
ร่ ว มกั น ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ โครงการส่ ง เสริ ม การใช้
ซอฟต์แวร์ในภาครัฐและโครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สำ�หรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Applications) กปภ.
บริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นนี้ ด้ ว ยการกำ � หนดเป็ น นโยบาย
เกี่ ย วกั บ การใช้ ซ อฟต์ แวร์ รณรงค์ ใ ห้ ใช้ ซ อฟต์ แวร์
โอเพนซอร์ ส ทดแทนซอฟต์ แ วร์ ลิ ข สิ ท ธิ์ และควบคุ ม
การติ ด ตั้ ง และใช้ ง านซอฟต์ แวร์ ค อมพิ ว เตอร์ หากผู้ ใ ด
ฝ่าฝืนและก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กปภ.
หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด กปภ. จะถือว่ามิได้มีส่วนรู้เห็น
หรื อ ยิ น ยอม และพิ จ ารณาดำ � เนิ น การทางวิ นั ย และ
ทางกฏหมายแก่ผู้นั้นด้วย
4. ด้านทรัพยากรบุคคล บุคลากรเป็นทรัพยากร
ที่ มี คุ ณ ค่ า และมี ต้ น ทุ น กปภ. เชื่ อ ว่ า คน คื อ ทุ น
ที่ ต้ อ งทำ � ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม ที่ ต้ อ งอาศั ย การจั ด การ
ด้ า นองค์ ค วามรู้ จึ ง ได้ ดำ � เนิ น การบริ ห ารและพั ฒ นา
อย่างต่อเนื่อง เช่น มีการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ ว ยการอบรมความรู้ หรื อ การฝึ ก
การปฏิบัติงานจริง เรียกว่า On the Job Training (OJT)
ทุ ก ด้ า นโดยเฉพาะระบบผลิ ต จ่ า ยน้ำ � และการให้ บ ริ ก าร
ลูกค้า โดยมีการประเมินสมรรถนะความสามารถ และจัดทำ�
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan
: IDP) เพื่อกำ�หนดตำ�แหน่งบุคคลให้เหมาะสม
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5. แผนการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ
(Business Continuity Management : BCM)
กปภ. ไม่เพียงแต่พจิ ารณาเฉพาะเหตุการณ์ความเสีย่ ง
ที่เกิดในระบบงานหลักขององค์กรเท่านั้น ยังเล็งเห็นถึง
ความสำ � คั ญ ของเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งบางประการ
ที่ ไ ม่ ส ามารถคาดการณ์ ล่ ว งหน้ า ได้ และอาจเป็ น เหตุ
ให้ อ งค์ ก รไม่ ส ามารถดำ � เนิ น งานผลิ ต และจ่ า ยน้ำ � ได้
ในสภาวะปกติ เพราะเมื่อหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
แม้ เ พี ย งโอกาสเกิ ด น้ อ ยก็ ต าม อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
องค์ ก รอย่ า งรุ น แรง ดั ง นั้ น ในปี 2555 กปภ. จึ ง ได้
กำ � หนดเหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ด้ ผ่ า นการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
ของปั จ จั ย เสี่ ย งและเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ต่ อ ธุ ร กิ จ
(Business Impact Analysis : BIA) เป็นความเสี่ยงองค์กร
ที่ต้องเฝ้าระวัง 2 ด้าน ทั้งด้าน IT และ Non-IT ด้าน IT
เรื่องหยุดชะงักของระบบ SAP มีข้อมูลสูญหาย ได้จัดทำ�
แผนรองรับ ทบทวน ปรับปรุงและผึกซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง สำ�หรับปี 2555 ได้เพิ่มเติมขั้นตอนปฏิบัติในกรณี
เกิดน้ำ�ท่วม ส่วนด้าน Non-IT เรื่องการควบคุมการหยุด
ชะงักของระบบผลิตระบบจำ�หน่ายอันเนือ่ งมาจากเหตุการณ์
วิกฤติ (น้ำ�ท่วมระบบสูบน้ำ�แรงต่ำ�) ได้จัดทำ�แผนรองรับ
สำ�หรับ กปภ. สาขาที่มีความเสี่ยงกรณีน้ำ�ท่วมระบบสูบน้ำ�
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แรงต่ำ� จำ�นวน 60 แห่ง มีการฝึกซ้อมแผนเพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงแผนให้เหมาะสมทุกปี สำ�หรับในอนาคต กปภ.
มี แ ผนจั ด ทำ � แผนรองรั บ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตามแนวทางของมาตรฐานสากล อาทิ เช่ น มาตรฐาน
ISO 27001 และมาตรฐาน ISO 22301 สำ�หรับทุกหน่วยงาน
ทุกระบบงาน ใน กปภ. เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุ
สมผลว่าองค์กรจะดำ�เนินการผลิตและจ่ายน้ำ�ประปาให้กับ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดการที่ดี ไม่เกิดปัญหา
ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม
ปี 2555 เรี ย กได้ ว่ า เป็ น ปี แ ห่ ง การเรี ย นรู้ ปั ญ หา
อุ ป สรรค และเรี ย นรู้ ก ารปรั บ เปลี่ ย นองค์ ก รครั้ ง สำ � คั ญ
ทัง้ จากการขับเคลือ่ นตามยุทธศาสตร์องค์กร (ฉบับที่ 2) และ
การใช้ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจหรือ SEPA ซึ่งมี
เป้ า ประสงค์ เ ดี ย วกั น คื อ มุ่ ง นำ � องค์ ก รสู่ ม าตรฐานสากล
โดย กปภ. ได้นำ�การบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการดำ�เนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดัน
องค์ ก รสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ หรื อ องค์ ก รสมรรถนะสู ง (HPO)
และผลลัพธ์สุดท้ายคือรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
(Thailand Quality Class : TQC) ตามที่กระทรวงการคลัง
กำ�หนดจากผลการประเมินรัฐวิสาหกิจด้วยระบบ SEPA
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการการประปาส่ ว นภู มิ ภ าค (กปภ.)
ตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ในการดำ � เนิ น กิ จ การประปา
ภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี คำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้ง ให้ความสำ�คัญกับความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมสิ่ ง แวดล้ อ ม และตอบสนองความคาดหวั ง
ของผู้ใช้น้ำ� เพื่อให้ กปภ. เป็นองค์กรชั้นนำ�ระดับสากล
ที่ให้บริการน้ำ�ประปาด้วยมาตรฐานและบริการที่เป็นเลิศ
โดยคณะกรรมการ กปภ. ได้กำ�หนดนโยบายและหลักการ
กำ�กับดูแลที่ดีให้สอดคล้องกับภารกิจของ กปภ. อันเป็น
แนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ กปภ.
ทุกคนยึดถือปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ กปภ. มีการกำ�กับดูแล
และการบริหารจัดการที่ดี

• นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมภิ าค (กปภ.) กำ�หนด
นโยบายและหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ของ กปภ. โดยให้
กปภ. มีการดำ�เนินธุรกิจน้ำ�ประปาและจัดให้มีโครงสร้าง
การบริหารจัดการที่ดีระหว่าง คณะกรรมการ ผู้บริหาร
พนั ก งานและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เพื่ อ ให้ ก ารดำ � เนิ น งาน
บรรลุ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลด้ ว ยหลั ก คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมคำ � นึ ง ถึ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ยึ ด มั่ น ตามหลั ก
จรรยาบรรณ อย่างเคร่งครัด โดยสุจริต เท่าเทียมกันและ
เป็นธรรม เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศหรือองค์กร
สมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)
กำ�หนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์และแผนงานที่สำ�คัญ
คัดสรรบุคลากรในการบริหารงานที่เหมาะสมเพื่อนำ�มาใช้
เป็นเครื่องมือบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ มี ร ะบบควบคุ ม ภายในและ
ระบบตรวจสอบภายในที่ ดี เปิ ด เผยข้ อ มู ล สารสนเทศ
ด้วยความโปร่งใส เพียงพอ เชือ่ ถือได้และทันเวลา ผูเ้ กีย่ วข้อง
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ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้ มีระบบการบริหารความเสี่ยง
เพื่ อ สอบทาน ดู แ ล และประเมิ นความเสี่ ย งของ กปภ.
ดำ�เนินกิจกรรมที่มีส่วนในการรับผิดชอบใส่ใจต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผลการดำ�เนินงานเป็นที่ยอมรับเชื่อถือ
รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน อันเป็นตัวแปรสำ �คัญที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้แก่ กปภ.
ในปี 2555 กปภ. ได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแล
ที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นแนวทาง
ในการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายและสอดคล้ อ งกั บ
การดำ�เนินกิจการของ กปภ. โดยให้ความสำ �คัญในส่วน
ภารกิจหลัก 2 ส่วน คือ ระบบการผลิตจ่ายน้ำ�และระบบ
บริ ก ารลู ก ค้ า เป็ น พิ เ ศษ ยึ ด มั่ น ในความรั บ ผิ ด ชอบและ
ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ่ ม
อย่างสุจริตเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ตามพันธกิจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีก่ �ำ หนดไว้
และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและ
ประเทศชาติ

• องค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ กปภ.
ตามพระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 มาตรา 12
คณะกรรมการ กปภ.ประกอบด้วยประธานกรรมการ อธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมอนามัย ผู้ว่าการ และ
กรรมการอื่นไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการ โดยคณะรัฐมนตรี
เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น มีผู้ว่าการ
เป็นเลขานุการคณะกรรมการ กปภ. โดยตำ�แหน่ง นอกจาก
คณะกรรมการจะต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามพระราชบัญญัติ กปภ.
พ.ศ. 2522 แล้ว ยังต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม

96 Annual Report 2012 Provincial Waterworks Authority

ตามพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำ�หรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
คณะกรรมการ กปภ. มี ว าระการดำ � รงตำ � แหน่ ง
คราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
พ้ น ตำ � แหน่ ง ก่ อ นวาระหรื อ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการเพิ่ ม
ระหว่างวาระ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งแทนหรือเป็น
กรรมการเพิ่ม อยู่ในตำ�แหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ

กรรมการทีแ่ ต่งตัง้ ไว้แล้ว และหากพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
ในปี 2555 คณะกรรมการ กปภ. จำ�นวน 11 ท่าน
เป็ น กรรมการโดยตำ � แหน่ ง จำ � นวน 3 ท่ า น ได้ แ ก่
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมอนามัย และ
ผูว้ า่ การ กรรมการอืน่ จำ�นวน 8 ท่าน ได้รบั การแต่งตัง้ โดยมติ
คณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 วันที่ 25 พฤษภาคม
2553 และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ดังนี้

รายนามคณะกรรมการ กปภ. ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
ชื่อ–สกุล
ตำ�แหน่งในคณะกรรมการ			
หมายเหตุ
1. นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล
ประธานกรรมการ
- รับตำ�แหน่งประธานกรรมการ กปภ. เมื่อวันที่
					 1 พฤศจิกายน 2554-ปัจจุบัน
2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการ
- รับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เกษียณ
(นายอุดม พัวสกุล)			 อายุราชการวันที่ 30 กันยายน 2555
3. อธิบดีกรมอนามัย
กรรมการ
- รับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 เกษียณ
(นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี)			 อายุราชการวันที่ 30 กันยายน 2555
4. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
กรรมการ
- รับตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 แทน
		 (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 			 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ และ ลาออกเมือ่ วันที่
					 1 ตุลาคม 2555 เนื่องจากเกษียณอายุราชการ
					 วันที่ 30 กันยายน 2555
5. นางดนุชา ยินดีพิธ
กรรมการ
- รับตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 25พฤษภาคม2553–ปัจจุบนั
6. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
กรรมการ
- รั บ ตำ � แหน่ ง เมื่ อ วั น ที่ 20 มกราคม 2552
					 และลาออกจากตำ�แหน่งเมือ่ วันที่25ตุลาคม2554
		 นายตระกูล วินิจนัยภาค
กรรมการ
- รับตำ�แหน่งแทนนายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
					 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554-ปัจจุบัน
7. นายศานิตย์ นาคสุขศรี
กรรมการ
- รับตำ�แหน่งแทนนายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล เมื่อ
							 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554-ปัจจุบัน
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ชื่อ–สกุล
ตำ�แหน่งในคณะกรรมการ			
หมายเหตุ
8. นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
กรรมการ
- รับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 และ
							 ลาออกจากตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2554
		 รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
กรรมการ
- รับตำ�แหน่งแทนนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
							 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554-ปัจจุบัน
9. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
กรรมการ
- รับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 และ
							 ลาออก จากตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2554
		 นายวรวิทย์ จำ�ปีรัตน์
กรรมการ
- รับตำ�แหน่งแทนนายวิบลู ย์ สงวนพงศ์ เมือ่ วันที่
							 1 พฤศจิกายน 2554 และลาออกจากตำ�แหน่ง
							 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555
10. พลตำ�รวจโท เดชาวัต รามสมภพ
กรรมการ
- รับตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 และ
							 ลาออกจากตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2554
		 นายสุกิจ เจริญรัตนกุล
กรรมการ
- รับตำ�แหน่งแทนพลตำ�รวจโท เดชาวัต รามสมภพ
							 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554-ปัจจุบัน
11. ผู้ว่าการการ กปภ.
กรรมการและเลขานุการ - ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552(นายวิเศษ ชำ�นาญวงษ์) 				 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554		
		 (นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์)			
- รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ
							 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554-วันที่ 14
							 มีนาคม 2555
		 (นางรัตนา กิจวรรณ)			
- ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อ 15 มีนาคม 2555-ปัจจุบัน

• บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการ กปภ. มีบทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ที่สำ�คัญ ดังนี้
1. กำ�หนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายในการดำ�เนินงาน
ของ กปภ. ทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำ�คัญ
ของ กปภ. และของรัฐบาล รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(Key Performance Indicators : KPI) ทางการเงินและ
แผนงานต่ า ง ๆ โดยพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย ความเสี่ ย งและ
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การวางแผนทางการบริหารจัดการทีม่ คี วามเหมาะสม กำ�กับ
ดูแลฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน
ที่กำ�หนดไว้อย่างครบถ้วนสม่ำ�เสมอ ดูแลและติดตามให้มี
กระบวนการในการประเมิ น ความเหมาะสมของการ
ควบคุ ม ภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริ ห าร
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถป้องกัน
การละเลยการปฏิบตั งิ าน อันอาจส่งผลเสียต่อการดำ�เนินงาน
ของ กปภ.ได้ รวมทัง้ ให้ความมัน่ ใจว่าระบบบัญชี การรายงาน
ทางการเงิน และการสอบทานบัญชีมีความเชื่อถือ แต่งตั้ง
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เพื่ อ ดำ � เนิ น งานตามภารกิ จ ของ กปภ.
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ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้ ของคณะกรรมการให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถทำ�งานอย่างเป็นเอกภาพและ
ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของ กปภ.
2. เป็ น ผู้ นำ � ในเรื่ อ งคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม เป็ น
ตัวอย่างในการปฏิรปู งานตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีของ กปภ. ตลอดจนสอดส่องดูแล จัดการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายบริหาร และกรรมการ
3. มีอิสระและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ
เท่ า เที ย มกั น ถึ ง แม้ ว่ า กรรมการจะมาจากหน่ ว ยงาน
ที่แตกต่างกันและมีบทบาทตามภาระหน้าที่ที่ต่างกันก็ตาม
4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ชุดย่อย ที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อพิจารณา
กลัน่ กรองงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายทีม่ คี วามสำ�คัญอย่างรอบคอบ
ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการ กปภ.
5. มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กปภ.
6. มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทัง้ ในเรือ่ งการเงิน
และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ น่าเชื่อถือและทันเวลา
เพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของ กปภ. ได้ รั บ สารสนเทศ
อย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและมีช่องทาง
การสื่อสารกับ กปภ. ที่เหมาะสมและรวดเร็ว
7. มี ก ระบวนการสรรหาบุ ค ลากรที่ จ ะเข้ า มา
รั บ ผิ ด ชอบในตำ � แหน่ ง บริ ห ารที่ สำ � คั ญ อย่ า งเป็ น ระบบ
เหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม

• ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
กรรมการ กปภ. ที่เป็นอิสระจากภายนอก ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้
ความสามารถในสาขาต่าง ๆ กรรมการแต่ละท่านสามารถ
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แสดงความเห็ น ของตนเองและใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ เ ป็ น อิ ส ระ
ในการตั ด สิ น ใจเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นเรื่ อ งต่ า ง ๆ ได้ เ ป็ น อย่ า งดี
โดยใช้ทักษะและประสบการณ์ของตน ตลอดจนพิทักษ์
ผลประโยชน์ ข องภาครั ฐ และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จาก
ภายนอก เป็นผู้ที่สามารถผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยน
หรือยับยัง้ การดำ�เนินการต่าง ๆ ได้เมือ่ จำ�เป็น สามารถเข้าถึง
ข้ อ มู ล ทางการเงิ น และทางธุ ร กิ จ อื่ น อย่ า งเพี ย งพอ
ที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนในฐานะกรรมการ กปภ.
ได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
กปภ.เป็ น คณะกรรมการอิ ส ระ มี ก ารจั ด ทำ � หนั ง สื อ
รับรองความเป็นอิสระของตน มีการประชุมและรายงาน
ผลการประชุมให้คณะกรรมการ กปภ. พิจารณารวมทั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการ กปภ. และคณะอนุกรรมการ
ต่าง ๆ ของ กปภ. เป็นประจำ�

• การส่งเสริมและให้ความรู้แก่คณะกรรมการ
กปภ. ได้มีการบรรยายสรุปพร้อมเอกสารและ CD
นำ�เสนอภาพรวมเกี่ยวกับกิจกรรมของ กปภ. ประกอบการ
ดำ�รงตำ�แหน่ง ให้กรรมการที่เข้ารับตำ�แหน่งใหม่ได้รับทราบ
ข้อมูลภาพรวม โครงสร้างองค์กร นโยบาย การดำ�เนินงาน
ตามนโยบายรั ฐ บาล ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการบริ ห ารงาน
ด้านการลงทุน การเงิน การตลาด การบริการ การผลิตและ
จ่ายน้�ำ ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานะการเงิน
กลยุทธ์และแผนการดำ�เนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ของ กปภ. ทิศทางการพัฒนาองค์กรในระยะ 10 ปีข้างหน้า
โดยกำ�หนดเป้าหมายหลักขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์
เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายหลักของ
องค์กรช่วงปี 2555-2559 โดยหน่วยงานต่าง ๆ สามารถ
นำ�ไปปฏิบัติและคาดหวังผลสำ�เร็จ จากการดำ�เนินงานรวม
5 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นผลิ ต จ่ า ยน้ำ � ด้ า นการบริ ก ารลู ก ค้ า
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทรัพยากรบุคคลและด้าน
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การเงิ น การลงทุ น การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งและ
อื่น ๆ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคสำ�คัญในการดำ�เนินงาน
ประกอบด้วย ปัญหาด้านแหล่งน้ำ� ปัญหาอัตราน้ำ�สูญเสีย
ปั ญ หาขาดแคลนเงิ น ลงทุ น และปั ญ หาการขออนุ ญ าต
วางท่อ ตลอดจนข้อมูลด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
พระราชบัญญัตกิ ารประปาส่วนภูมภิ าค และพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
กปภ. คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รายงานประจำ�ปี และ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ สำ�หรับการปฏิบัติงานของ
กรรมการ กปภ. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของคณะกรรมการ กปภ. โดยจั ด ให้ ค ณะกรรมการ
เข้ า รั บ การสั ม มนาในหลั ก สู ต รต่ า ง ๆ และการเยี่ ย มชม
ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ นี้ เพือ่ เสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี ด้ า นระบบ
ประปา ด้ า นแหล่ ง น้ำ � การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
การบริหารทรัพยากรบุคคลและการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน เช่น
1. การอบรมของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น
กรรมการบริ ษั ท ไทย (Thai Institute of Director
: IOD) ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย Director Certification Program : DCP)
รุน่ ที่ 162 ปี 2012 ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม-9 ธันวาคม 2555
2. การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารโครงการกิจการสัมพันธ์
สัญจร ปี 2555 เพื่อเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ กปภ. ผู้บริหาร กรรมการ สร.กปภ. และ
พนักงาน ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2555 ณ โรงแรม
อรัญเมอร์เมด อำ�เภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
3. การเยี่ยมชม/ดูงาน จำ�นวน 4 แห่ง ได้แก่
		 3.1 การเยี่ยมชม ดูงานการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และรับฟังการบรรยายสรุป

ภารกิจและผลการดำ�เนินงานของ กปภ. สาขาอรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว วันที่ 22-24 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม
กปภ. สาขาอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
		 3.2 โครงการคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กปภ.
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง
วันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2555
		 3.3 ศึกษาดูงานด้านการบริหารกิจการประปา
ณ สหพันธรัฐรัสเซียและราชอาณาจักรสวีเดน ระหว่างวันที่
17-24 มิถุนายน 2555
		 3.4 การเยี่ยมชม ดูงานและรับฟังการบรรยาย
สรุปภารกิจและผลการดำ�เนินงานของ กปภ. เขต 4 วันที่
31 สิงหาคม-1 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม การประปา
ส่วนภูมิภาคเขต 4 และ กปภ. สาขาเกาะพะงัน

• การลงทุนในบริษทั ร่วมและการแต่งตัง้ ผูแ้ ทน
กปภ.เป็นกรรมการบริษัท
กปภ. ได้ร่วมลงทุน โดยถือหุ้นกับบริษัท จำ�นวน
2 แห่ง ได้แก่
1. บริ ษั ท จั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรน้ำ �
ภาคตะวันออก จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 668,800,000 หุ้น
หรื อ ประมาณร้ อ ยละ 40.2 มี ก รรมการ กปภ. และ
อดีตกรรมการ กปภ. เป็นกรรมการบริษัท ดังนี้
		 1.1 นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการ กปภ. เป็น
กรรมการ (วันที่ 25 เมษายน 2555-ปัจจุบัน)
		 1.2 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็นกรรมการ
(วันที่ 31 มกราคม 2554-4 ธันวาคม 2555)
		 1.3 นายสุรพล พงษ์ทดั ศิรกิ ลุ ประธานกรรมการ
กปภ.เป็ น ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ (วั น ที่ 29
พฤศจิกายน 2554-ปัจจุบัน)
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2. บริษทั ประปาปทุมธานี จำ�กัด จำ�นวน 240,262 หุน้
หรือประมาณ 2% มีผู้แทน กปภ. เป็นกรรมการบริษัท
คือ นางสาวอรพิน อัศวนิก รองผูว้ า่ การ (แผนยุทธศาสตร์และ
การเงิน) เป็นกรรมการ (วันที่ 4 มีนาคม 2554-ปัจจุบัน)

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการ กปภ. ได้ก�ำ หนดแนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนตาม
นโยบายหลักการกำ�กับดูแลที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในการ
ดำ�เนินกิจการของ กปภ. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐาน ไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้สว่ นเสียในกิจการ
ของ กปภ. ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเงินหรือความสัมพันธ์
กับบุคคลภายนอกอืน่ ๆ ทีจ่ ะส่งผลให้ กปภ. ต้องเสียประโยชน์

หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง หรื อ ขั ด ขวางการปฏิ บั ติ ง าน
โดยให้ พ นั ก งานทุ ก คนต้ อ งรายงานข้ อ มู ล ความขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ เ ป็ น ประจำ � ทุ ก ปี ในช่ ว งเดื อ นตุ ล าคม
รวมทั้งมอบหมายให้สำ�นักตรวจสอบและคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปภ. เป็นผู้สอดส่องดูแลการปฏิบัติงาน
ดั ง กล่ า ว ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใส ซื่ อ สั ต ย์ รั บ ผิ ด ชอบ
ตามแนวทางการกำ�กับดูแลที่ดี
นอกจากนี้ กปภ. ยังมีรายการระหว่างกันกับบุคคล
หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งได้ โดย กปภ. ได้ท�ำ สัญญา
ร่วมลงทุน ร่วมงานกับเอกชน ซึง่ แบ่งเป็นประเภทของสัญญา
ดังนี้ 1) ให้สิทธิเอกชนในการดำ�เนินการผลิตและจำ�หน่าย
น้ำ � ประปาให้ แ ก่ กปภ. 2) ให้ เ อกชนเช่ า บริ ห ารและ
ดำ�เนินกิจการระบบประปา และ 3) ซื้อ/ขายน้ำ�ประปากับ
เอกชน ดังนี้

รายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์
บริษัท
		
1. บจก.ประปาปทุมธานี

2. บจก.เอ็กคอมธารา

3. บจก.อาร์.อี.คิว.วอเตอร์
เซอร์วิสเซส

สัญญา
(รูปแบบโครงการ)
- สัญญาให้สิทธิดำ�เนินการผลิตและ
จำ�หน่ายน้ำ�ประปา (BOOT) ในพื้นที่
สำ � นั ก งานประปาปทุ ม ธานี และ
สำ�นักงานประปารังสิต จ.ปทุมธานี
- สัญญาซื้อขายน้ำ�ประปาเพื่อขายให้
แก่ส�ำ นักงานประปารังสิต จ.ปทุมธานี
- สัญญาให้เอกชนผลิตน้�ำ ประปา (BOO)
เพื่ อ ขายให้ แ ก่ สำ � นั ก งานประปา
ใน จ.ราชบุรี และ จ.สมุทรสงคราม
- สั ญ ญาซื้ อ ขายน้ำ � ประปา (BOO)
เพื่ อ ขายให้ แ ก่ สำ � นั ก งานประปา
ภูเก็ต จ.ภูเก็ต

วันทำ�สัญญา

อายุสัญญา

31 สิงหาคม 2538
25 ปี
15 กันยายน 2549
23 มิถุนายน 2542

30 ปี

28 ตุลาคม 2542

25 ปี
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บริษัท
		
4. บมจ.จัดการและพัฒนา		
ทรัพยากรน้ำ�ภาคตะวันออก

5. บมจ.น้ำ�ประปาไทย

6. บจก.ประปานครสวรรค์

7. บจก.ประปาบางปะกง

8. บจก.ประปาฉะเชิงเทรา

9. บจก.อินดัสเตรียล วอเตอร์
รีซอร์ส แมนเนจเมนท์

10. กลุ่มบริษัท ยูยูกรุ๊ป
คอนซอร์เตียม

สัญญา
(รูปแบบโครงการ)

วันทำ�สัญญา

อายุสัญญา

- สัญญาให้เช่าบริหารและดำ�เนินกิจการ
ระบบประปาสัตหีบ (Lease Contract)
จ.ชลบุรี
- สั ญ ญาซื้ อ ขายน้ำ � ประปา (BOO)
เพื่ อ ขายให้ แ ก่ สำ � นั ก งานประปา
เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
- สั ญ ญาซื้ อ ขายน้ำ � ประปา (BOO)
เพื่ อ ขายให้ แ ก่ สำ � นั ก งานประปา
ใน จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร
- สัญญาซื้อขายน้ำ�ประปา (เพิ่มเติม)

28 กรกฎาคม 2543

30 ปี

7 กรกฎาคม 2547

15 ปี

21 กันยายน 2543

30 ปี

29 ธันวาคม 2551

ระยะเวลา
ตามสัญญาเดิม

- สั ญ ญาให้ เ อกชนผลิ ต น้ำ � ประปา
(BOOT) เพื่ อ ขายให้ แ ก่ สำ � นั ก งาน
ประปานครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
- สั ญ ญาให้ เ อกชนผลิ ต น้ำ � ประปา
(BOOT) เพื่ อ ขายให้ แ ก่ สำ � นั ก งาน
ประปาบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
- สั ญ ญาให้ เ อกชนผลิ ต น้ำ � ประปา
(BOOT) เพื่ อ ขายให้ แ ก่ สำ � นั ก งาน
ประปาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
- สั ญ ญาซื้ อ ขายน้ำ � ประปา (BOO)
เพื่ อ ขายให้ แ ก่ สำ � นั ก งานประปา
พนัสนิคมและ สำ�นักงานประปาบ้านบึง
จ.ชลบุรี
- สัญญาให้เอกชนผลิตน้ำ�ประปา (BTO)
เพื่อขายให้แก่สำ�นักงานประปาระยอง
จ.ระยอง
- สั ญ ญาซื้ อ ขายน้ำ � ประปา (BOO)
เพื่อขายให้แก่ กปภ.สาขาชลบุรี

7 พฤศจิกายน 2543

25 ปี

9 พฤศจิกายน 2543

25 ปี

9 พฤศจิกายน 2543

25 ปี

10 กันยายน 2547

15 ปี

14 มีนาคม 2549

25 ปี

3 มิถุนายน 2552

20 ปี
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• ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กปภ.
		 คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ และผูบ้ ริหาร
		 สูงสุด
กปภ. ได้กำ�หนดค่าตอบแทนสำ�หรับคณะกรรมการ
กปภ. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการไว้อย่างชัดเจน
และโปร่งใส เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2547 ทีก่ �ำ หนดให้ กปภ. อยูใ่ นประเภทรัฐวิสาหกิจ
กลุม่ ที่ 1 โดยกำ�หนดอัตราค่าเบีย้ กรรมการของคณะกรรมการ
กปภ. ในอั ต ราไม่ เ กิ น คนละ 10,000 บาทต่ อ เดื อ น
โดยประธานกรรมการจะได้รบั เบีย้ กรรมการสูงกว่ากรรมการ
ในอั ต ราร้ อ ยละ 25 และรองประธานกรรมการ
ได้รับเบี้ยกรรมการสูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5 สำ�หรับ
ค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการ
ทีค่ ณะกรรมการ กปภ. แต่งตัง้ นัน้ ในส่วนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปภ. ได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิ บั ติ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรั ฐ วิ ส าหกิ จ เหมาจ่ า ยเป็ น รายเดื อ น (ทุ ก เดื อ น)
และค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ กปภ. ได้รับเบี้ย
ประชุมเหมาจ่ายเป็นรายเดือน (ที่มีการประชุม) ในอัตรา
เท่ากับเบีย้ ประชุมกรรมการ กปภ. หากเดือนใดมีการประชุม
มากกว่า 1 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยอนุกรรมการได้เพียงครั้งเดียว
ส่ ว นอนุ ก รรมการที่ เ ป็ น บุ ค คลภายนอกให้ ไ ด้ รั บ เบี้ ย
อนุ ก รรมการเป็ น รายครั้ ง ในอั ต ราสู ง สุ ด ไม่ เ กิ น ครั้ ง ละ
1,000 บาท
สำ�หรับการกำ�หนดค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุดนั้น
คณะกรรมการ กปภ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนผู้ว่าการ เป็นผู้พิจารณากำ�หนดผลตอบแทน
ของผู้บริหารสูงสุดตามหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการ

ดำ�เนินงานของ กปภ. ส่วนโบนัสกรรมการและผู้บริหาร
เป็นไปตามผลประกอบการประจำ�ปีของ กปภ.

• การประชุมคณะกรรมการ กปภ. คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
ในปี 2555 คณะกรรมการ กปภ. มีการประชุม
โดยสม่ำ � เสมอเดื อ นละหนึ่ ง ครั้ ง โดยมี ก ารกำ � หนด
แผนการประชุมประจำ �ปีและกำ�หนดเวลาในการประชุม
แต่ละเดือนเป็นการล่วงหน้าทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
เพื่ อ ให้ ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารทุ ก คน ได้ รั บ ทราบและ
จัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิผล
ทัง้ นี้ อาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิม่ เติมตามความเหมาะสม
โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กปภ. จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุวาระการประชุม
ไว้อย่างชัดเจนพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า
ก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพือ่ ให้คณะกรรมการ
กปภ. ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วม
ประชุม ยกเว้นในกรณีเป็นเรื่องด่วน ตลอดจนจัดทำ�รายงาน
การประชุมทีม่ สี าระสำ�คัญครบถ้วนและเสนอให้มกี ารรับรอง
ในการประชุมครัง้ ถัดไป ก่อนจัดเก็บรายงานการประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบและสามารถ
สืบค้นได้
คณะกรรมการ กปภ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพือ่ กำ�กับดูแลและกลัน่ กรองงาน
ที่มีความสำ�คัญในด้านต่าง ๆ รวม 10 คณะ เพื่อเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการกำ�กับดูแลการปฎิบัติงานที่สำ�คัญ
ของคณะกรรมการ กปภ. โดยแต่ ล ะคณะมี ก ารประชุ ม
ในปี 2555 (เดือนตุลาคม 2554-เดือนกันยายน 2555) ดังนี้
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คณะกรรมการ กปภ. มีการประชุมรวม 13 ครั้ง ดังนี้
ชื่อ-สกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล
ประธานกรรมการ
2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการ
		(นายอุดม พัวสกุล)
3. อธิบดีกรมอนามัย
กรรมการ
		(นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี)
4. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
กรรมการ
5. นางดนุชา ยินดีพิธ
กรรมการ
6. นายตระกูล วินิจนัยภาค
กรรมการ
7. นายศานิตย์ นาคสุขศรี
กรรมการ
8. รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
กรรมการ
9. นายวรวิทย์ จำ�ปีรัตน์
กรรมการ
10. นายสุกิจ เจริญรัตนกุล
กรรมการ
11. ผู้ว่าการ กปภ.
กรรมการและเลขานุการ
		(นายวิเศษ ชำ�นาญวงษ์)			
		(นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์)			
		(นางรัตนา กิจวรรณ)			

ร่วมประชุม/ จำ�นวนร้อยละ จำ�นวนเงินตอบแทน
การประชุมทั้งหมด ที่เข้าประชุม ที่ได้รับ (บาท)*
13/13
05/13

100
38.47

137,500
50,000

09/13

69.23

80,000

10/13
13/13
09/13
11/13
11/13
2/3
7/13

76.92
100
69.23
84.62
84.62
66.67
53.85

80,000
110,000
80,000
100,000
100,000
20,000
60,000

1/1
5/5
7/7

100
100
100

10,000
40,000
60,000

* จำ�นวนเงินตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 - เดือนกันยายน 2555
เดือนธันวาคม 2554 และเดือนกันยายน 2555 มีการประชุมคณะกรรมการ กปภ. 2 ครั้ง

1. คณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการ กปภ. แต่งตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์
และแนวทางการกำ �กับดูแลที่ดี ในรัฐวิสาหกิจเป็นคณะ
กรรมการอิสระ จำ�นวน 4 ท่าน เพื่อใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระ
ของตนในการตัดสินใจ เชิงกลยุทธ์ การพูดและการกระทำ�ที่

เป็นอิสระพร้อมทีจ่ ะคัดค้านการกระทำ�ของกรรมการอืน่ หรือ
ฝ่ายบริหาร กรณีที่ตนมีความเห็นแย้ง มีการประชุม รวม
1 ครั้ง ดังนี้
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ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.

นางเสาวนีย์ กมลบุตร
นายตระกูล วินิจนัยภาค
รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
นางดนุชา ยินดีพิธ

ตำ�แหน่ง

ร่วมประชุม/ จำ�นวนร้อยละ จำ�นวนเงินตอบแทน
การประชุมทั้งหมด ที่เข้าประชุม ที่ได้รับ (บาท)*

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1/1
0/1
1/1
1/1

100
100
100

- **
- **
- **

* จำ�นวนเงินตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุม
** มีการเข้าประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการย่อยชุดอื่น ๆ ด้วย มากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
ซึ่งตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง กำ�หนดให้จ่ายค่าตอบแทนไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง

2. คณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค
คณะกรรมการ กปภ. แต่งตัง้ กรรมการ จำ�นวน 4 ท่าน
เป็นประธานฯ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กปภ. มีอำ�นาจหน้าที่สอบทานความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ดูแล
ชื่อ-สกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
นายวรวิทย์ จำ�ปีรัตน์		
นางเสาวนีย์ กมลบุตร		
2. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
กรรมการ
3. อธิบดีกรมอนามัย
กรรมการ
(นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี)
4. นางดนุชา ยินดีพิธ
กรรมการ

กระบวนการจัดทำ�และเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของ กปภ.
ให้มคี วามถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ สอบทานมาตรฐาน
การกำ � กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ และ
ระเบียบของ กปภ. มีการประชุมรวม 8 ครั้ง ดังนี้
ร่วมประชุม/ จำ�นวนร้อยละ จำ�นวนเงินตอบแทน
การประชุมทั้งหมด ที่เข้าประชุม ที่ได้รับ (บาท)*
1/1
7/7
1/1
7/8

100
100
100
87.50

12,500
37,500
100,000
40,000
120,000

8/8

100

120,000

* จำ�นวนเงินตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายเดือน ตามที่กระทรวงการคลังกำ�หนด ในปี 2555
จ่ายให้กรรมการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – เดือนกันยายน 2555
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3. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การประปาส่วนภูมภิ าค
คณะกรรมการ กปภ. แต่งตัง้ กรรมการ จำ�นวน 2 ท่าน
เป็ น ประธานฯ และกรรมการในคณะกรรมการกิ จ การ
สัมพันธ์ กปภ. มีอ�ำ นาจหน้าทีแ่ ละดำ�เนินการตามมาตรา 20
ชื่อ-สกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายศานิตย์ นาคสุขศรี
ประธานกรรมการ
2. ผู้ว่าการ กปภ.
กรรมการ
(นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์)		
(นางรัตนา กิจวรรณ)		

และ 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
พ.ศ. 2543 มีการประชุมรวม 8 ครั้ง ดังนี้
ร่วมประชุม/ จำ�นวนร้อยละ จำ�นวนเงินตอบแทน
การประชุมทั้งหมด ที่เข้าประชุม ที่ได้รับ (บาท)*
7/8
3/4
4/4

87.50
75
100

75,000
3,000
4,000

* จำ�นวนเงินตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุม

4. คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์รอ้ งทุกข์ของการประปาส่วนภูมภิ าค
คณะกรรมการ กปภ. แต่งตัง้ กรรมการ จำ�นวน 3 ท่าน
เป็ น ประธานฯ และอนุก รรมการ ในคณะอนุ ก รรมการ
กฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ. มีอำ�นาจ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบพิจารณาให้ความเห็นในกรณีมปี ญ
ั หา
หรือข้อสงสัยต้องวินิจฉัยสั่งการในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย
ชื่อ-สกุล
1. นายตระกูล วินิจนัยภาค
2. นายศานิตย์ นาคสุขศรี
		
3. รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์

ตำ�แหน่ง
ประธานอนุกรรมการ
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

สัญญา ข้อบังคับ ระเบียบ คำ�สั่ง และการอุทธรณ์คำ�สั่งทาง
ปกครอง รวมทั้งพิจารณากลั่นกรอง เรื่องเสนอขออนุมัติจัด
ซื้อจัดจ้างก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการ กปภ. มีการประชุม
รวม 9 ครั้ง ดังนี้
ร่วมประชุม/ จำ�นวนร้อยละ จำ�นวนเงินตอบแทน
การประชุมทั้งหมด ที่เข้าประชุม ที่ได้รับ (บาท)*
9/9
3/9

100
33.33

112,500
22,500 **

5/9

55.56

20,000 **

* จำ�นวนเงินตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุม
** มีการเข้าประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการย่อยชุดอื่น ๆ ด้วย มากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
ซึ่งตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง กำ�หนดให้จ่ายค่าตอบแทนไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง
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5. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงการประปาส่วนภูมิภาค
คณะกรรมการ กปภ. แต่งตัง้ กรรมการ จำ�นวน 5 ท่าน
เป็ น ประธานฯ และอนุ ก รรมการในคณะอนุ ก รรมการ
บริหารความเสี่ยง กปภ. มีอำ�นาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
กำ�หนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ระดับ
ชื่อ-สกุล

ตำ�แหน่ง

องค์กร กำ�กับดูแลให้มีการจัดทำ�แผนบริหารความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสีย่ งอย่างเป็นระบบ มีการประชุม
รวม 4 ครั้ง ดังนี้
ร่วมประชุม/ จำ�นวนร้อยละ จำ�นวนเงินตอบแทน
การประชุมทั้งหมด ที่เข้าประชุม ที่ได้รับ (บาท)*

1. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ประธานอนุกรรมการ
(นายอุดม พัวสกุล)

4/4

2. นางดนุชา ยินดีพิธ
รองประธาน
3/4
		
อนุกรรมการ
3. นายตระกูล วินิจนัยภาค
อนุกรรมการ
1/4
4. รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
อนุกรรมการ
3/4
5. ผู้ว่าการ กปภ.
อนุกรรมการ			
(นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์) 		
2/2
(นางรัตนา กิจวรรณ)		
2/2

100

50,000

75.00

33,750

25
75.00

**
**

100
100

10,000
**

* จำ�นวนเงินตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุม
** มีการเข้าประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการย่อยชุดอื่น ๆ ด้วย มากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
ซึ่งตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง กำ�หนดให้จ่ายค่าตอบแทนไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง

6. คณะอนุกรรมการปรับปรุงกิจการการประปาส่วนภูมภิ าค
คณะกรรมการ กปภ. แต่งตัง้ กรรมการ จำ�นวน 5 ท่าน
เป็นประธานฯ และอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการปรับปรุง
กิจการ กปภ. มีอำ�นาจหน้าที่ความรับผิดชอบ กลั่นกรอง
การดำ�เนินงานเกีย่ วกับแผนงานประจำ�ปี แผนการดำ�เนินงาน
ชื่อ-สกุล

ตำ�แหน่ง

ด้านการเงินและการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อ กปภ. รวมทั้ง
เสนอแนะแผนการลงทุนและแผนการตลาดทีเ่ หมาะสม เพือ่
ส่งเสริมและขยายธุรกิจ กปภ. มีการประชุม รวม 8 ครัง้ ดังนี้
ร่วมประชุม/ จำ�นวนร้อยละ จำ�นวนเงินตอบแทน
การประชุมทั้งหมด ที่เข้าประชุม ที่ได้รับ (บาท)*

1. รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
ประธานอนุกรรมการ
8/8
100
100,000
2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
อนุกรรมการ
1/8
12.50
**
(นายอุดม พัวสกุล)					
3. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
อนุกรรมการ
6/8
75.00
50,000 **
4. นางดนุชา ยินดีพิธ
อนุกรรมการ
7/8
87.50
50,000 **
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ชื่อ-สกุล

ตำ�แหน่ง

ร่วมประชุม/ จำ�นวนร้อยละ จำ�นวนเงินตอบแทน
การประชุมทั้งหมด ที่เข้าประชุม ที่ได้รับ (บาท)*

5. ผู้ว่าการ กปภ.
อนุกรรมการ			
(นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์) 		
3/3
100
(นางรัตนา กิจวรรณ)		
5/5
100

10,000 **
50,000

* จำ�นวนเงินตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุม
** มีการเข้าประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการย่อยชุดอื่น ๆ ด้วย มากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
ซึ่งตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง กำ�หนดให้จ่ายค่าตอบแทนไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง

7. คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปา
		 ส่วนภูมภิ าค (Corporate Governance & Corporate Social Responsibility : CG & CSR)
คณะกรรมการ กปภ. แต่งตัง้ กรรมการ จำ�นวน 5 ท่าน
เป็ น ประธานฯ และอนุ ก รรมการในคณะอนุ ก รรมการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีและงบการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมของ กปภ. (Corporate Governance & Corporate
Social Responsibility : CG & CSR) มีอำ�นาจหน้าที่
ความรับผิดชอบกำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับ
การดำ�เนินธุรกิจของ กปภ. ทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ แี ละการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
ชื่อ-สกุล

ตำ�แหน่ง

ให้มีความเหมาะสม อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงและแนวทางปฏิบัติสากล ติดตามให้มี
การปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ของ กปภ. อย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็น
ที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการ กปภ. ผูบ้ ริหาร พนักงาน ชุมชน
ลูกค้าและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับกิจกรรมและแผนงาน/
โครงการ CSR ของ กปภ.มีการประชุมรวม 1 ครั้ง ดังนี้
ร่วมประชุม/ จำ�นวนร้อยละ จำ�นวนเงินตอบแทน
การประชุมทั้งหมด ที่เข้าประชุม ที่ได้รับ (บาท)*

1. อธิบดีกรมอนามัย
ประธานอนุกรรมการ
1/1
100
12,500
(นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี)
2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
อนุกรรมการ
1/1
100
**
(นายอุดม พัวสกุล)						
3. นายศานิตย์ นาคสุขศรี
อนุกรรมการ
0/1
4. รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
อนุกรรมการ
1/1
100
10,000
5. ผู้ว่าการ กปภ.
อนุกรรมการ
1/1
100
10,000
(นางรัตนา กิจวรรณ)
* จำ�นวนเงินตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุม
** มีการเข้าประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการย่อยชุดอื่น ๆ ด้วย มากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
ซึ่งตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง กำ�หนดให้จ่ายค่าตอบแทนไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง
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8. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
คณะกรรมการ กปภ. แต่งตัง้ กรรมการ จำ�นวน 5 ท่าน
เป็ น ประธานฯ และอนุ ก รรมการในคณะอนุ ก รรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ. มีอำ�นาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ กำ�หนดภารกิจ เป้าประสงค์และเป้าหมาย
ชื่อ-สกุล

ตำ�แหน่ง

(Benchmark) ตลอดจนพันธกิจและตัวชีว้ ดั (KPI) ของผูว้ า่ การ
รวมทั้ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ผูว้ า่ การให้สอดคล้องกับภารกิจและค่าตอบแทน มีการประชุม
รวม 2 ครั้ง ดังนี้
ร่วมประชุม/ จำ�นวนร้อยละ จำ�นวนเงินตอบแทน
การประชุมทั้งหมด ที่เข้าประชุม ที่ได้รับ (บาท)*

1. นายสุกิจ เจริญรัตนกุล
ประธานอนุกรรมการ
1/2
50
12,500
2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
อนุกรรมการ
0/2
(นายอุดม พัวสกุล)					
3. อธิบดีกรมอนามัย
อนุกรรมการ
2/2
100
10,000 **
(นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี)
4. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
อนุกรรมการ
2/2
100
20,000
5. นางดนุชา ยินดีพิธ
อนุกรรมการ
1/1***
100
**
* จำ�นวนเงินตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุม
** มีการเข้าประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการย่อยชุดอื่น ๆ ด้วย มากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
ซึ่งตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง กำ�หนดให้จ่ายค่าตอบแทนไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง
*** แต่งตั้งเพิ่มเติม ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2555

9. คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปภ.
คณะกรรมการ กปภ. แต่งตัง้ กรรมการ จำ�นวน 5 ท่าน
เป็ น ประธานฯ และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา
ผูว้ า่ การ กปภ. มีอ�ำ นาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ สรรหาบุคคล
ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและประสบการณ์ เหมาะสม
ที่จะเป็นผู้ว่าการ กปภ. ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำ�หรับ
ชื่อ-สกุล

ตำ�แหน่ง

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการประปา
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 โดยเสนอชื่อ ผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็น
ผู้ว่าการ กปภ. ต่อคณะกรรมการ กปภ. มีการประชุม
รวม 2 ครั้ง ดังนี้
ร่วมประชุม/ จำ�นวนร้อยละ จำ�นวนเงินตอบแทน
การประชุมทั้งหมด ที่เข้าประชุม ที่ได้รับ (บาท)*

1. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ประธานกรรมการ
2/2
100
12,500 **
(นายอุดม พัวสกุล)						
2. อธิบดีกรมอนามัย
กรรมการ
2/2
100
10,000 **
(นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี)
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ชื่อ-สกุล
3. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
4. นายตระกูล วินิจนัยภาค
5. นายสุกิจ เจริญรัตนกุล

ตำ�แหน่ง

ร่วมประชุม/ จำ�นวนร้อยละ จำ�นวนเงินตอบแทน
การประชุมทั้งหมด ที่เข้าประชุม ที่ได้รับ (บาท)*

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2/2
1/2
0/2

100
50
-

10,000 **
10,000
-

* จำ�นวนเงินตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุม
** มีการเข้าประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการย่อยชุดอื่น ๆ ด้วย มากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
ซึ่งตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง กำ�หนดให้จ่ายค่าตอบแทนไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง

10. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ.
คณะกรรมการ กปภ. แต่งตัง้ กรรมการ จำ�นวน 4 ท่าน
เป็ น ประธานฯ และอนุ ก รรมการในคณะอนุ ก รรมการ
พิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ. และผู้แทนกระทรวง
การคลัง เป็นอนุกรรมการ มีอำ�นาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
พิจารณาผลตอบแทนผูว้ า่ การและเจรจาต่อรองผลตอบแทน
กั บ บุ ค คลที่ จ ะได้ รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น ผู้ ว่ า การ กปภ.
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางการจ่ า ยผลตอบแทนของ
ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ตามสั ญ ญาจ้ า ง ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2543 และแนวทางการผ่อนคลาย
ชื่อ-สกุล

ตำ�แหน่ง

หลักเกณฑ์และการจ่ายผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุด ตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2547 โดยเสนอ
ผลการพิจารณากำ�หนดผลตอบแทน พร้อมร่างสัญญาจ้าง
ต่อคณะกรรมการ กปภ. เพื่อพิจารณา แล้วเสนอกระทรวง
การคลัง ให้ความเห็นชอบ ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสำ�หรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2550 มาตรา 8 จัตวา วรรค 7 โดยในปีงบประมาณ
2555 มีการประชุม รวม 1 ครั้ง
ร่วมประชุม/ จำ�นวนร้อยละ จำ�นวนเงินตอบแทน
การประชุมทั้งหมด ที่เข้าประชุม ที่ได้รับ (บาท)*

1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
ประธานอนุกรรมการ
1/1
100
12,500
2. อธิบดีกรมอนามัย
อนุกรรมการ
1/1
100
10,000
(นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี)					
3. นางดนุชา ยินดีพิธ
อนุกรรมการ
1/1
100
**
4. นายสุกิจ เจริญรัตนกุล
อนุกรรมการ
0/1
* จำ�นวนเงินตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุม
** มีการเข้าประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการย่อยชุดอื่น ๆ ด้วย มากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
ซึ่งตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง กำ�หนดให้จ่ายค่าตอบแทนไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง
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• การรายงานทางการเงินและการบริหาร
การประปาส่วนภูมภิ าค จัดให้มกี ารรายงานทางการเงิน
ที่ ถู ก ต้ อ ง เชื่ อ ถื อ ได้ โปร่ ง ใสและทั น เวลา ในรู ป แบบที่
เหมาะสม ทั้งข้อมูลทางการเงิน ประกอบด้วยงบดุล งบกำ�ไร
ขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตามพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรฐานบัญชีและ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบัญชีและการเงินของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 เป็นรายเดือน รายไตรมาส และ
รายปี และรายงานสารสนเทศผลการดำ�เนินงานด้านการเงิน
และการบริหาร รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นรายเดือน
รายไตรมาส และรายปี

• การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส
คณะกรรมการ กปภ. ให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่
ทางการเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริง
เชื่อถือได้ สม่ำ�เสมอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของ กปภ. ได้รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันและ

ดำ�เนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ
พ.ศ. 2540 โดยได้นำ�ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเผยแพร่ไว้ใน
รายงานประจำ�ปีและนำ�ขึน้ เว็บไซต์ของ กปภ. รวมทัง้ ได้เชือ่ มโยง
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องและ
บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการ กปภ. ผ่านทาง
www.sepo.co.th ของสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลในระบบอินทราเน็ต
ภายในของ กปภ. นอกจากนี้ยังมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือ
ระบบ Call Center สายด่วน 1662 เป็นศูนย์กลางในการ
รับแจ้งเรือ่ งร้องเรียนจากลูกค้าและตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของ
ประชาชนเพื่อนำ�ไปสู่การตรวจสอบและแก้ไขอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักสากลความเป็นมาตรฐาน
ในการกำ � กั บดู แ ลกิ จการที่ ดีข อง กปภ. อย่ างสม่ำ � เสมอ
ซึ่ง กปภ. เคยได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards)
ประเภทการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดีเด่น จากสำ�นักงาน
คณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.) มาแล้ ว เมื่ อ
ปี 2553

ขอภาพจาก กปภ. ด้วย
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รายงานผลการดำ�เนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำ�ปี 2555
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ กปภ. ตามคำ �สั่งที่ 22/2554
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ประกอบด้วยนายวรวิทย์ จำ�ปีรัตน์ เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมอนามัย
นางเสาวนีย์ กมลบุตร และนางดนุชา ยินดีพธิ เป็นกรรมการ ต่อมาคณะกรรมการ กปภ. แต่งตัง้ ให้ นางเสาวนีย์ กมลบุตร
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบของ กปภ. แทนตำ�แหน่งที่ว่าง ตามคำ�สั่งที่ 3/2555 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบ เป็นเลขานุการ
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ ฯ ได้มีการประชุม 8 ครั้ง โดยผู้บริหารระดับสูงทุกสายงาน หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผูส้ อบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมในวาระทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในสาระสำ�คัญ สรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงิ น รายไตรมาสและประจำ � ปี ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยการเงิ น และบั ญ ชี และผู้ ส อบบั ญ ชี
เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินของ กปภ. ได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังได้สอบทานรายการบัญชี ระหว่าง กปภ. กับบริษัทร่วม
และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทร่วมจากรายงานผลการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้มั่นใจว่า กปภ.
ได้ดำ�เนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
2. สอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง และความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงตามที่
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเสนอ ติดตามการจัดทำ�ระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำ�หนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ประกอบกับผลการดำ�เนินงานของสำ�นักตรวจสอบ
เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างสม่ำ�เสมอ การควบคุมภายใน
มีความเพียงพอ เหมาะสม
3. สอบทานการกำ � กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งความขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ และการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ พบว่าฝ่ายบริหารมีการติดตามดูแลเรือ่ งดังกล่าวเพียงพอและเหมาะสม
4. อนุมัติการปรับแผนการตรวจสอบประจำ�ปี 2555 แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (ปี 2556 – 2559)
และแผนการตรวจสอบประจำ�ปี 2556 แผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานสำ�นักตรวจสอบ และแผนการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากร และการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงได้กำ�กับดูแลติดตามผลการดำ�เนินงาน
ของสำ�นักตรวจสอบเป็นรายไตรมาสพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ เห็นว่าการตรวจสอบภายในของ กปภ. โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม
5. คณะกรรมการตรวจสอบ ฯ ได้ ส อบทาน และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยตนเองตามกฎบั ต ร
ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ กปภ. และตามแนวทางปฏิบตั สิ �ำ หรับคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจที่กำ�หนดโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ฯ พอใจในผลการปฏิบัติงาน
ในปี 2555 โดยมีผลการประเมินตนเองอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
(นายอนุสรณ์ ธรรมใจ)
ประธานกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
		 สำ � นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ต รวจสอบงบแสดงฐานะการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ ว นได้ เ สี ย และ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะการประปาส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของทุ น และงบกระแสเงิ น สดของงบการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ ว นได้ เ สี ย และ
งบการเงินเฉพาะการประปาส่วนภูมภิ าค สำ�หรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของปีของการประปาส่วนภูมภิ าคซึง่ ผูบ้ ริหารของกิจการเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบ
รายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
		 สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำ�หนดให้
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่
เป็นจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณ
การเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำ�คัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำ�ขึ้นตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของ
การแสดงรายการที่นำ�เสนอในงบการเงินโดยรวม สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุป
ที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
		 สำ � นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เห็ น ว่ า งบการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ ว นได้ เ สี ย และงบการเงิ น เฉพาะ
การประปาส่วนภูมิภาคข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 ผลการดำ�เนินงานและ
กระแสเงินสด ของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะการประปาส่วนภูมิภาค สำ�หรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของการประปาส่วนภูมิภาคโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
		 ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ 9 การกระปาส่วนภูมิภาคได้ใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งกำ�หนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำ�หรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินนี้ งบการเงิน
สำ � หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 กั น ยายน 2554 ที่ นำ � มาแสดงเปรี ย บเที ย บได้ แ สดงตามรู ป แบบใหม่ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
งบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
(นางมณี วัชระกิจจา)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบการเงินที่ 13
(นางสาวศิริรัตน์ วงศ์อุไร)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำ�นาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อ�ำ นวยการกลุ่ม
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Office of the Auditor General
วันที่ 26 กันยายน 2556
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2555
2554
2555
2554
(ปรับปรุงใหม่)		
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4.1 5.1
เงินลงทุนชั่วคราว		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
4.2 5.2
ลูกหนี้กระทรวงการคลังจากค่าน้ำ�ที่รัฐบาลรับภาระ
5.3
รายได้เงินชดเชยเชิงสังคมค้างรับ-ที่มีกำ�หนดรับภายใน 1 ปี
6
วัสดุคงเหลือ
4.3 5.4
งานติดตั้งและวางท่อระหว่างดำ�เนินการ
4.10.2
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
4.4 5.5
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
4.4 5.5
รายได้เงินชดเชยเชิงสังคมค้างรับ-ที่มีกำ�หนดรับมากกว่า 1 ปี 4.10.10 6
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง		
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
5.7
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
4.6 4.7 5.8
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
4.7 4.8 5.9
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
4.6 4.7 5.10
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
5.11
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์		

4,460,011,029
2,296,798,902
708,428,894
991,924,300
226,689,912
55,112,465
8,738,965,502

3,706,930,034
560,614,612
599,401,607
1,673,312,590
1,792,091,700
214,884,878
30,773,493
8,578,008,914

4,460,011,029 3,706,930,034
2,296,798,902
560,614,612
708,428,894
599,401,607
- 1,673,312,590
991,924,300 1,792,091,700
226,689,912
214,884,878
55,112,465
30,773,493
8,738,965,502 8,578,008,914

2,849,866,542 2,686,889,080 1,091,200,000 1,091,200,000
24,026,200
24,026,200
24,026,200
24,026,200
10,000,000 1,001,924,300
10,000,000 1,001,924,300
404,970,871
526,663,523
404,970,871
526,663,523
7,431,921,560 5,862,476,878 7,431,921,560 5,862,476,878
63,574,122,356 61,960,078,870 63,574,122,356 61,960,078,870
217,605,539
156,553,389
217,605,539
156,553,389
33,483,766
38,301,376
33,483,766
38,301,376
271,446,670
268,609,363
271,446,670
268,609,363
74,817,443,504 72,525,522,979 73,058,776,962 70,929,833,899
83,556,409,006 81,103,531,893 81,797,742,464 79,507,842,813

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค 115 Annual Report 2012 Provincial Waterworks Authority

การประปาส่
ว
นภู
ม
ภ
ิ
าค
/
งบแสดงฐานะการเงิ
น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
หนี้สินและส่วนของทุน

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2555
2554
2555
2554
(ปรับปรุงใหม่)		
(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
5.12
1,883,225,887 1,605,286,253 1,883,225,887 1,605,286,253
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
5.13
1,151,232,858
936,174,287 1,151,232,858
936,174,287
เงินนำ�ส่งรัฐค้างจ่าย
5.25
1,923,070,000 1,040,870,000 1,923,070,000 1,040,870,000
เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย		
407,499,866
198,212,227
407,499,866
198,212,227
เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ
4.10.2
420,279,798
359,493,131
420,279,798
359,493,131
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
5.14
337,200,659
296,113,264
337,200,659
296,113,264
เงินกูย้ มื ระยะยาว-จากสถาบันการเงิน ทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระภายในหนึง่ ปี 5.18
863,181,100
863,181,100
เงินกู้ยืมระยะยาว-พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค						
		 ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
5.16
1,800,000,000 2,000,000,000 1,800,000,000 2,000,000,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
5.15
470,304,820
342,233,204
470,304,820
342,233,204
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
8,392,813,888 7,641,563,466 8,392,813,888 7,641,563,466

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
5.14
15,491,935,816 15,828,538,307 15,491,935,816 15,828,538,307
เงินกู้ยืมระยะยาว - จากสถาบันการเงิน
5.18
810,131,490
810,131,490
เงินกู้ยืมระยะยาว - พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค
5.16
10,200,000,000 10,150,000,000 10,200,000,000 10,150,000,000
รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคจากเอกชนรอรับรู้
4.10.7 4.10.9 5.22 1,419,782,224 1,202,310,691 1,419,782,224 1,202,310,691
รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคจากราชการรอรับรู้
4.10.9 5.22
1,891,426,015 1,770,101,029 1,891,426,015 1,770,101,029
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
4.10.8 5.22
9,969,508,671 9,587,508,008 9,969,508,671 9,587,508,008
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
4.12 4.13 5.19
1,125,162,478
93,471,990 1,125,162,478
93,471,990
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
5.20
8,730,292
8,278,084
8,730,292
8,278,084
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
5.21
5,050,838,191 5,045,047,387 5,050,838,191 5,045,047,387
เงินประกันระยะยาว
5.17
1,485,814,206 1,370,677,661 1,485,814,206 1,370,677,661
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
46,643,197,893 45,866,064,647 46,643,197,893 45,866,064,647
รวมหนี้สิน		
55,036,011,781 53,507,628,113 55,036,011,781 53,507,628,113
ส่วนของทุน
5.23					
ทุนประเดิม 		
2,204,438,020 2,204,438,020 2,204,438,020 2,204,438,020
งบประมาณอุดหนุน		
30,919,654,450 30,919,348,871 30,919,654,450 30,919,348,871
รวมทุน		
33,124,092,470 33,123,786,891 33,124,092,470 33,123,786,891
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร		
(5,054,065,160) (5,979,619,790) (6,362,361,787) (7,123,572,191)
องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ		
450,369,915
451,736,679
รวมส่วนของทุน		
28,520,397,225 27,595,903,780 26,761,730,683 26,000,214,700
รวมหนี้สินและส่วนของทุน		
83,556,409,006 81,103,531,893 81,797,742,464 79,507,842,813
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
( นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์ )
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

( นายรัตนา กิจวรรณ์ )
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค 116 Annual Report 2012 Provincial Waterworks Authority

การประปาส่
ว
นภู
ม
ภ
ิ
าค
/
งบกำ
�
ไรขาดทุ
น
เบ็
ด
เสร็
จ
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หมายเหตุ

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2555
2554
2555
2554
(ปรับปรุงใหม่)		
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
รายได้

รายได้จากการจำ�หน่ายน้ำ�และบริการ
4.10.1
19,488,179,210 16,578,685,564 19,488,179,210 16,578,685,564
รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ
4.10.2
1,686,435,393 1,559,391,044 1,686,435,393 1,559,391,044
รวมรายได้		
21,174,614,603 18,138,076,608 21,174,614,603 18,138,076,608
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานและบริหาร		
15,040,185,146 13,664,490,437 15,040,185,146 13,664,490,437
ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ		
1,310,890,794 1,208,935,515 1,310,890,794 1,208,935,515
รวมค่าใช้จ่าย		
16,351,075,940 14,873,425,952 16,351,075,940 14,873,425,952
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงาน		
4,823,538,663 3,264,650,656 4,823,538,663 3,264,650,656
รายได้อื่น
4.10.3-4.10.9
1,063,285,043
911,535,181 1,063,285,043
911,535,181
รายได้เงินปันผล		
12,393,515
10,799,777
346,793,515
258,255,777
ค่าใช้จ่ายอื่น		
125,651,558
158,723,877
125,651,558
158,723,877
ต้นทุนทางการเงิน
4.11
2,243,013,932 1,902,760,384 2,243,013,932 1,902,760,384
ส่วนแบ่งกำ�ไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		
498,744,226
352,564,313
กำ�ไรสำ�หรับปี		
4,029,295,957 2,478,065,666 3,864,951,731 2,372,957,353
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น:						
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม		
(1,366,764)
(1,367,568)
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิ		
(1,366,764)
(1,367,568)
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		
4,027,929,193 2,476,698,098 3,864,951,731 2,372,957,353
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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15,840,910
15,840,910
(1,367,568)
-

437,263,337
437,263,337
-

453,104,247
453,104,247
(1,367,568)
-

38,716,727,645
(14,012,879,304)
1,491,948,335
26,195,796,676
115,726,932
(1,197,110,000)
4,792,074
(1,367,568)
2,478,065,666

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2,204,438,020 30,919,348,871 33,123,786,891 (5,979,619,790) 14,473,342 437,263,337 451,736,679 27,595,903,780
										
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 		 2,204,438,020 30,919,348,871 33,123,786,891 (5,979,619,790) 14,473,342 437,263,337 451,736,679 27,595,903,780
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยวิธีปรับทันที 3
- (1,060,031,327)
- (1,060,031,327)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ที่ปรับปรุงแล้ว		 2,204,438,020 30,919,348,871 33,123,786,891 (7,039,651,117) 14,473,342 437,263,337 451,736,679 26,535,872,453
ปรับปรุงเงินนำ�ส่งรัฐ		
- (2,043,710,000)
- (2,043,710,000)
งบประมาณอุดหนุนเพิ่มขึ้น		
305,579
305,579
305,579
การปรับปรุงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย		
(1,366,764)
(1,366,764)
(1,366,764)
กำ�ไรสำ�หรับปี		
- 4,029,295,957
- 4,029,295,957
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555		
2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470 (5,054,065,160) 13,106,578 437,263,337 450,369,915 28,520,397,225

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 		

- (14,012,879,304)
- 1,038,844,088
2,204,438,020 30,914,556,797 33,118,994,817 (7,376,302,388)
115,726,932
- (1,197,110,000)
4,792,074
4,792,074
- 2,478,065,666

ทุน
					
					
		
ทุน
งบประมาณ
รวม
หมายเหตุ ประเดิม
อุดหนุน
ทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 		
2,204,438,020 30,914,556,797 33,118,994,817 5,597,732,828

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยวิธีปรับย้อนหลัง
3
การปรับปรุงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ที่ปรับปรุงแล้ว		
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยวิธีปรับย้อนหลัง
3
ปรับปรุงเงินนำ�ส่งรัฐ		
งบประมาณอุดหนุนเพิ่มขึ้น		
การปรับปรุงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย		
กำ�ไรสำ�หรับปี		

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กำ�ไร (ขาดทุน) กำ�ไรขาดทุน รายการอื่นของ
สะสมยังไม่ได้ เบ็ดเสร็จอื่น การเปลี่ยนแปลง
รวม			
จัดสรร
สินทรัพย์ที่ได้ ที่เกิดจากผู้ถือหุ้น องค์ประกอบอื่น		
(ปรับปรุงใหม่) รับโอนจากลูกค้า ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ของส่วนของทุน ินท รวม รัพย์
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยวิธีปรับย้อนหลัง 3
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ที่ปรับปรุงแล้ว		
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยวิธีปรับย้อนหลัง 3
ปรับปรุงเงินนำ�ส่งรัฐ		
งบประมาณอุดหนุนเพิ่มขึ้น		
กำ�ไรสำ�หรับปี		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 		
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยวิธีปรับทันที
3
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ที่ปรับปรุงแล้ว		
ปรับปรุงเงินนำ�ส่งรัฐ		
งบประมาณอุดหนุนเพิ่มขึ้น		
กำ�ไรสำ�หรับปี		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555		

2,204,438,020
2,204,438,020
2,204,438,020
2,204,438,020
2,204,438,020

30,914,556,797
4,792,074
30,919,348,871
30,919,348,871
30,919,348,871
305,579
30,919,654,450

33,118,994,817
4,792,074
33,123,786,891
33,123,786,891
33,123,786,891
305,579
33,124,092,470

(14,012,879,304)
(8,415,146,476)
115,726,932
(1,197,110,000)
2,372,957,353
(7,123,572,191)
(7,123,572,191)
(1,060,031,327)
(8,183,603,518)
(2,043,710,000)
3,864,951,731
(6,362,361,787)

-

(14,012,879,304)
24,703,848,341
115,726,932
(1,197,110,000)
4,792,074
2,372,957,353
26,000,214,700
26,000,214,700
(1,060,031,327)
24,940,183,373
(2,043,710,000)
305,579
3,864,951,731
26,761,730,683

งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
กำ�ไร (ขาดทุน) องค์ประกอบอื่น
		
ทุน
งบประมาณ
รวม
สะสมยังไม่ได้
ของ
หมายเหตุ
ประเดิม
อุดหนุน
ทุน
จัดสรร
ส่วนของทุน
รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 		
2,204,438,020 30,914,556,797 33,118,994,817 5,597,732,828
- 38,716,727,645

									
				
หน่วย : บาท
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2555
2554
2555
2554
(ปรับปรุงใหม่)		
(ปรับปรุงใหม่)

กำ�ไรสุทธิ			
4,029,295,957 2,478,065,666 3,864,951,731 2,372,957,353
รายการปรับกระทบกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)						
		 จากกิจกรรมดำ�เนินงาน :						
			 ค่าเสื่อมราคา		
3,389,650,536 3,268,939,605 3,389,650,536 3,268,939,605
		 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร		
71,994,657
150,552,659
71,994,657
150,552,659
		 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตัดจ่าย		
10,033,383
15,304,465
10,033,383
15,304,465
		 (กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
(946,328)
964,366
(946,328)
964,366
		 ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
12,723,121
12,086,597
12,723,121
12,086,597
		 ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
8,106
293,730
8,106
293,730
		 ตัดสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย		
8,581,917
7,135,000
8,581,917
7,135,000
		 ขาดทุนจากการจำ�หน่ายและตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ถาวร		
78,800,141
78,998,058
78,800,141
78,998,058
		 ค่าเผื่อสำ�หรับการปรับมูลค่าและวัสดุล้าสมัย		
822,182
1,052,823
822,182
1,052,823
		 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		
(28,340,840)
(10,993,930)
(28,340,840)
(10,993,930)
		 หนี้สูญ		
519,592
1,346,091
519,592
1,346,091
		 หนี้สงสัยจะสูญ		
13,433,473
10,866,554
13,433,473
10,866,554
		 รายได้จากการรับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี		
(156,613,576) (142,865,834) (156,613,576) (142,865,834)
		 รายได้จากการรับบริจาคจากราชการตัดบัญชี		
(88,051,200)
(84,862,949)
(88,051,200)
(84,862,949)
		 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ตัดบัญชี		
(386,624,821) (341,181,677) (386,624,821) (341,181,677)
		 รายได้เงินปันผล		
(12,393,515)
(10,799,777) (346,793,515) (258,255,777)
		 ขาดทุน (กำ�ไร) จากสินทรัพย์ถาวรขาดรอสอบข้อเท็จจริง		
(6,468,114)
6,547,913
(6,468,114)
6,547,913
		 ขาดทุน (กำ�ไร) จากวัสดุขาดรอสอบข้อเท็จจริง		
(339,766)
347,646
(339,766)
347,646
		 ค่าเสียหายจากเงินสดขาดบัญชี		
79,040
79,040
		 รายได้เบ็ดเตล็ด (ซื้อครุภัณฑ์)
(372,742)
(372,742)
		 รายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน
(372,300)
(372,300)
		 โบนัสจ่ายกรรมการและพนักงาน		
408,516,876
200,733,812
408,516,876
200,733,812
		 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ		
452,208
8,278,084
452,208
8,278,084
		 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน		
5,790,803 (326,440,209)
5,790,803 (326,440,209)
		 ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-สุทธิ		
(498,744,226) (352,564,313)
		 ดอกเบี้ยรับ		
(140,101,436) (101,033,686) (140,101,436) (101,033,686)
		 ดอกเบี้ยจ่าย		
2,243,013,932 1,902,760,384 2,243,013,932 1,902,760,384
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดำ�เนินงาน 8,955,092,102 6,772,786,036 8,955,092,102 6,772,786,036
		 สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
		 ลูกหนี้ค่าน้ำ�และลูกหนี้การค้า		
(114,481,425) 446,682,974
(114,481,425) 446,682,974
		 วัสดุคงเหลือ		
(11,351,101)
(6,761,261)
(11,351,101)
(6,761,261)
		 งานติดตั้งและวางท่อระหว่างดำ�เนินการ		
(24,338,972)
(12,299,284)
(24,338,972)
(12,299,284)
		 ลูกหนี้กระทรวงการคลังจากค่าน้ำ�ที่รัฐบาลรับภาระ		
1,673,312,590 1,294,040,174 1,673,312,590 1,294,040,174
		 รายได้เงินชดเชยเชิงสังคมค้างรับ		
1,792,091,700
- 1,792,091,700
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
(2,837,306)
331,783
(2,837,306)
331,783
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2555
2554
2555
2554
(ปรับปรุงใหม่)		
(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
		 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		
277,939,634
116,190,652
277,939,634
116,190,652
		 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
216,446,137
(18,818,104)
216,446,137
(18,818,104)
		 เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย		
(199,229,237) (304,073,362) (199,229,237) (304,073,362)
		 เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ		
60,786,667
94,199,444
60,786,667
94,199,444
		 เงินประกันระยะยาว		
115,136,545
110,118,169
115,136,545
110,118,169
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
128,071,616
61,755,425
128,071,616
61,755,425
			 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน		
12,866,638,950 8,554,152,646 12,866,638,950 8,554,152,646
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
		 รับดอกเบี้ย		
138,273,900
88,170,938
138,273,900
88,170,938
		 เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น		
(1,736,184,290) (116,218,005) (1,736,184,290) (116,218,005)
		 เงินปันผลรับ		
346,793,515
258,255,777
346,793,515
258,255,777
		 เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง		
121,692,651
86,117,827
121,692,651
86,117,827
		 จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ถาวร		
(400,873,344) (352,521,109) (400,873,344) (352,521,109)
		 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น		
(5,764,987,762) (6,468,419,252) (5,764,987,762) (6,468,419,252)
		 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพิ่มขึ้น		
(72,376,943)
(72,376,943)
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น		
(2,430,290)
(2,653,391)
(2,430,290)
(2,653,391)
		 เงินรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์		
12,342,728
4,107,185
12,342,728
4,107,185
			 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		
(7,357,749,835) (6,503,160,030) (7,357,749,835) (6,503,160,030)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
		 จ่ายดอกเบี้ย		
(683,524,462) (314,834,699) (683,524,462) (314,834,699)
		 เงินรับจากงบประมาณอุดหนุนรัฐบาลเพิ่มขึ้น		
305,579
4,792,074
305,579
4,792,074
		 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง		
(1,856,392,131) (1,839,470,291) (1,856,392,131) (1,839,470,291)
		 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้เพิ่มขึ้น		
768,625,484
850,228,747
768,625,484
850,228,747
		 เงินกู้ยืมระยะยาว		
810,131,490
810,131,490
		 รับเงินจากพันธบัตร		
1,850,000,000 3,650,000,000 1,850,000,000 3,650,000,000
		 จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว		
(1,673,312,590) (1,277,818,900) (1,673,312,590) (1,277,818,900)
		 จ่ายคืนพันธบัตร		
(2,000,000,000) (1,850,000,000) (2,000,000,000) (1,850,000,000)
		 เงินจ่ายนำ�ส่งรัฐ		
(1,161,510,000) (1,405,500,000) (1,161,510,000) (1,405,500,000)
			 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		
(4,755,808,120) (1,372,471,579) (4,755,808,120) (1,372,471,579)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ		
753,080,995 678,521,037
753,080,995 678,521,037
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด		
3,706,930,034 3,028,408,997 3,706,930,034 3,028,408,997
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด		
4,460,011,029 3,706,930,034 4,460,011,029 3,706,930,034
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค 121 Annual Report 2012 Provincial Waterworks Authority

การประปาส่
ว
นภู
ม
ภ
ิ
าค
/
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
1. การจัดตั้งและวัตถุประสงค์

		 การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค (กปภ.) เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ จั ด ตั้ ง ตามนโยบายของรั ฐ บาลที่ จ ะปรั บ ปรุ ง และขยายกิ จ การประปาในส่ ว นภู มิ ภ าค
ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น โดยการโอนกิ จ การประปาในส่ ว นภู มิ ภ าคและหน่ ว ยงานก่ อ สร้ า งประปาภู มิ ภ าคของกรมโยธาธิ ก าร กระทรวงมหาดไทย กั บ กิ จ การ
ประปาชนบทและหน่ว ยงานก่อสร้างประปาชนบทของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาจัดตั้งเป็น การประปาส่วนภูมิภ าค สังกัดกระทรวง
มหาดไทย โดยตราเป็นพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและ
ส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ การประปาโดยการสำ � รวจ จั ด หาแหล่ ง น้ำ � ดิ บ และจั ด ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง น้ำ � ดิ บ เพื่ อ ใช้ ใ นการผลิ ต จั ด ส่ ง และจำ � หน่ า ยน้ำ � ประปารวมทั้ ง
การดำ�เนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ การให้บริการสาธารณูปโภค โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของรัฐและ
สุขอนามัยของประชาชนเป็นสำ�คัญ
		 ปัจจุบันที่ทำ�การสำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

2. เกณฑ์การจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงิน

		 2.1 การนำ�เสนองบการเงิน
			 งบการเงินได้จัดทำ�ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการ
บัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับ
การจัดรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำ�หนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน
2554 ทั้งนี้ได้รวมรายการของกองทุนสงเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาค ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0209.2/4171 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2544
เรื่อง งบการเงินของกองทุนบำ�เหน็จหรือกองทุนสงเคราะห์พนักงาน โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของกองทุนสงเคราะห์รวมในงบการเงิน
ของการประปาส่วนภูมิภาค สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 และแสดงรายการที่เกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 5.19
		 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2556 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
เรื่อง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
				
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
ส่วนงานดำ�เนินงาน
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
				
กับกิจกรรมดำ�เนินงาน
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21			
ภาษีเงินได้ – การได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ทไ่ี ม่ได้คดิ ค่าเสือ่ มราคาทีต่ รี าคาใหม่
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25			
ภาษี เ งิ น ได้ – การเปลี่ ย นแปลงสถานภาพทางภาษี ข องกิ จ การหรื อ ของ
									
ผู้ถือหุ้น
		 กปภ.ได้นำ�มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล มาถือปฏิบัติแล้ว ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ ไม่มีผลกระทบ
		 2.3 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานบัญชี ที่มีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
เรื่อง
			 การตีความมาตรฐานการบัญชี
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่			
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลข้อตกลงสัมปทานบริการ
		 กปภ.ได้น�ำ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 มาถือปฏิบตั แิ ล้ว ส่วนการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการบัญชีอื่นๆ ไม่มีผลกระทบ
รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค 122 Annual Report 2012 Provincial Waterworks Authority

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

		 ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 กปภ. ได้นำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งกำ�หนดให้ถือปฏิบัติกับงบการ
เงินสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 มาปฏิบัติดังต่อไปนี้
				 มาตรฐานการบัญชี
เรื่อง
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)		
นำ�เสนองบการเงิน
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)		
สัญญาเช่า
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 		
ผลประโยชน์ของพนักงาน 		
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)		
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)		
การด้อยค่าของสินทรัพย์
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)		
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
		 3.1 การบัญชีสำ�หรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
			 การบัญชีสำ�หรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม เปลี่ยนจากวิธีการใช้ราคาทุนมาเป็นการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยบันทึกรับรู้กำ�ไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมตามผลกำ�ไรของบริษัทร่วมซึ่งคำ�นวณตามสัดส่วนการลงทุน
		 3.2 การบัญชีสำ�หรับการประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุนและสัญญาเช่า
			 ในปี 2555 กปภ. ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) และฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) จากกรณีสัญญาซื้อ
ขายน้ำ�กับบริษัทเอกชนที่มีผลขาดทุนตลอดอายุสัญญา โดยรับรู้ผลขาดทุนดังกล่าวเป็นประมาณการหนี้สิน และจากการพิจารณาเนื้อหาของสัญญาพบว่า
มีส่วนประกอบของสัญญาเช่า จึงบันทึกรับรู้เป็นสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
		 3.3 การบัญชีสำ�หรับการด้อยค่าของสินทรัพย์
			 ในปี 2555 กปภ. ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) โดย กปภ. จะประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ�เชิงพาณิชย์ และพิจารณาข้อบ่งชี้ว่ามีผลขาดทุนต่อเนื่อง 5 ปี หรือไม่ หากข้อบ่งชี้ว่าด้อยค่า กปภ.
จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนกำ�ไรหรือขาดทุน
		 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลต่อการแสดงรูปแบบงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน เฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2554 ที่นำ�มาแสดงเปรียบเทียบจึงได้มีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนำ�เสนองบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ
มีผลกระทบต่อฐานะการเงินโดยรวม และผลการดำ�เนินงานทางการเงินโดยรวมของ กปภ.
		 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
				
งบการเงินที่แสดง
				
เงินลงทุน
งบการเงิน
				
ตามวิธีส่วนได้เสีย
เฉพาะกิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน			
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553
ตามที่รายงานในงวดก่อน (ราคาทุน)
5,597.73
5,597.73
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากการปรับย้อนหลัง			
• สัญญาเช่าการเงิน (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17)
(3,339.41)
(3,339.41)
• การด้อยค่าของสินทรัพย์ (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36)
(5,186.25)
(5,186.25)
• การประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37)
(5,487.21)
(5,487.21)
• การปรับปรุงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
1,038.84
กำ			
�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - ปรับปรุงใหม่
(7,376.30)
(8,415.14)
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
ตามที่รายงานในงวดก่อน (ราคาทุน)
6,512.91
6,512.91
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากการปรับย้อนหลัง			
• สัญญาเช่าการเงิน (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17)
(3,367.66)
(3,367.66)
• การด้อยค่าของสินทรัพย์ (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36)
(5,223.77)
(5,223.77)
• การประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37)
(5,045.05)
(5,045.05)
• การปรับปรุงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
1,143.95
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 - ปรับปรุงใหม่
(5,979.62)
(7,123.57)
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งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

				
				
				

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบกำ�ไรขาดทุนสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554			
กำ�ไรสำ�หรับปีตามที่รายงานในงวดก่อน (ราคาทุน)
2,112.29
2,112.29
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากการปรับย้อนหลัง			
• สัญญาเช่าการเงิน (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17)
(143.98)
(143.98)
• การด้อยค่าของสินทรัพย์ (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36)
(37.52)
(37.52)
• การประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37)
442.17
442.17
• การปรับปรุงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
105.11
กำ�ไรสำ�หรับปี - ปรับปรุงใหม่
2,478.07
2,372.96
		 3.4 การบัญชีสำ�หรับผลประโยชน์ของพนักงาน
		 ในปี 2555 กปภ. ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 โดยมีการประเมินหนี้สินที่เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าว
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นจำ�นวนเงิน 1,060.03 ล้านบาท กปภ. เลือกวิธีปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้และบันทึกหนี้สินดังกล่าวโดยปรับกำ�ไร
สะสมต้นงวด ณ วันที่นำ�มาตรฐานการบัญชีนี้มาใช้ครั้งแรก
		 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

				
				
				

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 			
ก่อนปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
(5,979.62)
(7,123.57)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
(1,060.03)
(1,060.03)
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ปรับปรุงใหม่
(7,039.65)
(8,183.60)

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

		 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
			 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินฝากสถาบันการเงินที่มีระยะเวลาครบกำ�หนดไม่เกิน
3 เดือน ทั้งนี้ได้รวมเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
		 4.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
			 คำ � นวณจากยอดลู ก หนี้ ค่ า น้ำ � ที่ มิ ใช่ ส่ ว นราชการหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หลั ง หั ก ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม แล้ ว และลู ก หนี้ อื่ น ซึ่ ง ค้ า งชำ � ระเกิ น กว่ า
6 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่หนี้ถึงกำ�หนดชำ�ระตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำ�หนด
		 4.3 วัสดุคงเหลือ
			 วั ส ดุ ค งเหลื อ ณ วั น สิ้ น งวด แสดงตามราคาทุ น โดยวิ ธี อั ต ราถั ว เฉลี่ ย (MOVING AVERAGE) หรื อ มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ แล้ ว แต่
ราคาใดจะต่ำ�กว่า สำ�หรับวัสดุชำ�รุดล้าสมัยรอการสอบสวนและรอชดใช้จะตั้งค่าเผื่อ สำ�หรับวัสดุดังกล่าวเต็มจำ�นวน
		 4.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
			 เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย โดยบันทึกรับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไรของบริษัทตามสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม สำ�หรับเงินปันผล
จากบริษัทร่วมนำ�ไปหักจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
			 เงินลงทุนระยะยาวอื่นแสดงตามวิธีราคาทุน
		 4.5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกปภ. หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำ�นาจควบคุมกปภ. หรือถูกควบคุมโดยกปภ. ไม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกปภ. นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม ผู้บริหารคนสำ�คัญ
และคณะกรรมการของกปภ. รวมถึงกิจการที่ผู้บริหารคนสำ�คัญหรือคณะกรรมการกปภ.มีอำ�นาจควบคุม หรือมีอำ�นาจควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมี
สาระสำ�คัญ ทั้งนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
			 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับกปภ. แต่ละรายการ กปภ. คำ�นึงถึงเนือ้ หาของความสัมพันธ์มากกว่า
รูปแบบทางกฎหมาย
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		 4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
			 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มา
			 ท่ อ ที่ ว างแล้ ว และครุ ภั ณ ฑ์ ที่ รั บ โอนจากกรมโยธาธิ ก ารและกรมอนามั ย แสดงตามสภาพของทรั พ ย์ สิ น นั้ น โดยใช้ ร าคาประเมิ น
ณ วันที่รับโอน (28 พฤษภาคม 2522)
			 ทีด่ นิ ทีร่ บั บริจาคจากหน่วยงานราชการและทีร่ บั โอนมาจากการประปาสุขาภิบาล ตามมติคณะรัฐมนตรีแสดงตามราคาทีไ่ ด้รบั มอบหรือราคา
ประเมิน ณ วันที่รับมอบ และที่ได้รับจากเอกชนโดยการบริจาค การรับโอนทรัพย์สิน การให้สัมปทาน จะรับรู้เป็นรายได้ทั้งจำ�นวนในงวดที่เกิดรายการ
ส่วนอาคารและอุปกรณ์ที่มีวิธีการได้มาเช่นเดียวกันนั้น จะแสดงไว้เป็นรายได้รอรับรู้ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน โดยทยอยรับรู้ เป็นรายได้ตามอายุ
การใช้งานซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคำ�นวณค่าเสื่อมราคา
			 มาตรวัดน้ำ�ที่ติดตั้งแล้วเสร็จและพร้อมที่จะใช้งานไม่ว่าจะดำ�เนินการโดย กปภ. ผู้ใช้น้ำ�ดำ�เนินการติดตั้งเอง มาตรรับบริจาค หรือ
ผู้ใช้น้ำ�ที่ กปภ. รับโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ วันสิ้นงวดแสดงตามราคาทุน ณ วันที่ได้มา 			
			 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Application Software) ที่ซื้อมาเพื่อใช้งาน แสดงตามราคาทุนที่หักด้วย
สำ�รองค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
		 4.7 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
			 ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ถาวร แต่ละประเภทในอัตราร้อยละ 2 - 33.33 ต่อปีของ
มูลค่าสินทรัพย์หลังหักค่าเสื่อมสภาพ มูลค่าราคาซากของสินทรัพย์ อยู่ระหว่างอัตราร้อยละ 0 - 25 ของราคาทุนสินทรัพย์
			 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รับโอนจากหน่วยงานอื่น ที่ซื้อโดยการประปาส่วนภูมิภาคและที่ได้รับบริจาค ซึ่งใช้ในการดำ�เนินงานเพื่อหารายได้
โดยตรงรวมทั้งมาตรวัดน้ำ� แสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุน
			 สิทธิการใช้ทรัพย์สินในที่ราชพัสดุ (อาคารและสิ่งก่อสร้าง) ตัดจำ�หน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอัตราค่าเสื่อมราคาสำ�หรับสินทรัพย์
นั้นๆ ยกเว้นสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (ที่ดิน) ไม่มีการตัดจำ�หน่าย
			 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัดจำ�หน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอัตราร้อยละ 20 ต่อปี
		 4.8 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
			 สิทธิการใช้ประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ แสดงตามมูลค่าทีค่ ณะกรรมการสำ�รวจและตีราคาทรัพย์สนิ ของการประปาส่วนภูมภิ าคได้ประเมินไว้ ซึง่ ถือ
เป็นทุนทีไ่ ด้รบั จากรัฐบาล ตามพระราชบัญญัตกิ ารประปาส่วนภูมภิ าค พ.ศ. 2522 มาตรา 9 (1) สืบเนือ่ งจากการประปาส่วนภูมภิ าคได้รบั โอนอสังหาริมทรัพย์
จากกรมโยธาธิการและกรมอนามัย โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และเมื่อ กปภ. ไม่ใช้สินทรัพย์และ
คืนให้กระทรวงการคลังแล้ว จะรับรู้เป็นขาดทุนจากการจำ�หน่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์
			 ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กปภ.จะทำ�การประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ทไี่ ม่มตี วั ตนอืน่ ของ กปภ. โดย
พิจารณาจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ�เชิงพาณิชย์เท่านั้น ซึ่ง กปภ. ใช้หลักเกณฑ์การแยกกลุ่มผู้ใช้น้ำ�เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการขอ PSO จาก
สคร.เป็นเกณฑ์ ผู้ใช้น้ำ�เชิงสังคมพิจารณาจากสาขาของกปภ. ที่มีรายได้จากผู้ใช้น้ำ�กลุ่มที่อยู่อาศัยที่ใช้น้ำ� 0 - 20 ลูกบาศก์เมตร/เดือน เกินร้อยละ 12.92
เมือ่ เทียบกับรายได้คา่ น้�ำ รวมของทัง้ สาขา นอกจากกลุม่ นีแ้ ล้วถือเป็นกลุม่ ผูใ้ ช้น�้ำ เชิงพาณิชย์ทงั้ หมด และพิจารณาข้อบ่งชีใ้ นแต่ละ กปภ.สาขาว่ามีผลขาดทุน
ต่อเนื่อง 5 ปี หรือไม่ หากข้อบ่งชี้ว่าด้อยค่า กปภ.จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนกำ�ไรหรือขาดทุน
			 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีขอ้ บ่งชีท้ แี่ สดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทรี่ บั รูใ้ นงวดก่อนได้หมดลงหรือ
ลดลง กปภ.จะประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์นนั้ และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีร่ บั รูใ้ นงวดก่อนก็ตอ่ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
ประมาณการทีใ่ ช้ก�ำ หนดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนภายหลังจากการรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าครัง้ ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชี ของสินทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จาก
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวด
ก่อนๆ กปภ.จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุน จากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนกำ�ไรหรือขาดทุนทันที
		 4.10 การรับรู้รายได้
			
4.10.1 รายได้ค่าจำ�หน่ายน้ำ�และบริการ รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ�ประปารายเดือนตามปริมาณ
การใช้น้ำ�ในรอบระยะเวลาแต่ละเดือน
			
4.10.2 รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ เป็นค่าติดตั้งและวางท่อที่รับจากผู้ใช้น้ำ�แต่ละรายแสดงไว้ในบัญชีเงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ
และจะรับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จ ต้นทุนงานติดตั้งและวางท่อ ในงานที่ยังไม่แล้วเสร็จจะแสดงอยู่ในงานติดตั้งและวางท่อระหว่างดำ�เนินการ
			
4.10.3 รายได้ค่าปรับ กรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างคู่สัญญาของ กปภ. ได้ส่งมอบงานล่าช้า เกินกว่าวันที่กำ�หนดในสัญญาจะมีการเรียกค่า
ปรับและรับรู้เป็นรายได้ค่าปรับ ถ้าหากได้รับการต่อสัญญา กปภ. ต้องจ่ายคืนค่าปรับดังกล่าวให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ถ้าต่อสัญญาให้ในปีงบประมาณที่ได้
มีการหักค่าปรับไว้เงินที่จ่ายคืนจะนำ�ไปลดรายได้ค่าปรับ แต่ถ้าต่อสัญญาในปีงบประมาณถัดไปจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่มีการจ่ายคืน
			
4.10.4 รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
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4.10.5 รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายแล้ว
			
4.10.6 รายได้อื่น รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับชำ�ระเงิน
			
4.10.7 รายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน สำ�หรับรายการรับบริจาคอื่น ๆ จากภาคเอกชนที่เป็นเงินสดและที่ดิน รวมทั้งวัสดุถาวร
จะรับรู้เป็นรายได้ทั้งจำ�นวนในงวดที่เกิดรายการ
			
4.10.8 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี สำ�หรับรายการสินทรัพย์ที่จ่ายจากเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลที่ได้จัดสรรไว้ตั้งแต่
ปี 2549 เป็นต้นไป แสดงไว้เป็นรายได้เงินอุดหนุนรอรับรูใ้ นส่วนของหนีส้ นิ และทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี ตามอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคำ�นวณค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ฉบับที่ 55 เดิม)
4.10.9 รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี สำ�หรับรายการสินทรัพย์ที่รับบริจาคจากเอกชนในการติดตั้งและวางท่อให้
ผู้ใช้น้ำ�เอกชน และรายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคจากราชการตัดบัญชี สำ�หรับรายการเงินสมทบค่าก่อสร้างประปาชนบทที่ได้รับจากราชการ แสดงไว้เป็น
รายได้รบั บริจาคจากเอกชนรอรับรู้ และรายได้รบั บริจาคจากหน่วยงานราชการรอรับรูใ้ นส่วนของหนีส้ นิ ตามลำ�ดับ และทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้จากสินทรัพย์รบั
บริจาคจากเอกชนตัดบัญชี และรายได้จากสินทรัพย์รบั บริจาคจากราชการตัดบัญชี ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ซึง่ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคำ�นวณ
ค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ฉบับที่ 55 เดิม)
4.10.10 รายได้เงินชดเชยค่าดำ�เนินการเชิงสังคมจากรัฐบาล รับรู้เป็นรายได้เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
		 4.11 ต้นทุนทางการเงิน
			
ต้นทุนทางการเงินเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่กิจการจัดหาเงินทุนมาดำ�เนินงาน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ และค่าธรรมเนียมจ่าย
			
ดอกเบีย้ จ่ายและค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับเงินกูย้ มื ระยะยาวทีเ่ กิดจากเงินกูย้ มื ระยะยาวทีก่ มู้ าเพือ่ วัตถุประสงค์ให้ได้มาซึง่ สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์
นั้นอยู่ระหว่างก่อสร้าง รับรู้เป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินกู้ยืมระยะยาวที่เกิดขึ้นหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จรับรู้
เป็นค่าใช้จ่าย
		 4.12 เงินจ่ายสมทบกองทุนสงเคราะห์และกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
			
4.12.1 เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ เป็นเงินส่วนที่ กปภ. กันไว้ให้พนักงานทุกเดือน ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนค่าจ้างของพนักงาน
แต่ละรายเฉพาะที่มิได้เป็นสมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
			
4.12.2 เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540 โดย กปภ. จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ในนามพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
แต่ละรายในอัตราร้อยละ 9 10 และ 11 ของเงินเดือนพนักงานรายนั้น ๆ สำ�หรับพนักงานที่มีอายุงานไม่เกิน 10 ปี มากกว่า 10 ถึง 20 ปี และตั้งแต่ 20 ปี
ขึ้นไปตามลำ�ดับ (นับแต่เริ่มก่อตั้ง กปภ. ถึงปัจจุบัน)
		 4.13 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
		
ผลประโยชน์ระยะสั้น
			
กปภ.รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
			
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนด
			
หนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงานส่วนทีเ่ ป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและกองทุนสงเคราะห์พนักงานเป็นค่าใช้จา่ ยตลอดอายุการทำ�งานของ
พนักงาน โดยการประมาณจำ�นวนเงินผลประโยชน์ ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำ�งานให้กับ กปภ.ตลอดระยะเวลาทำ�งานถึงปีที่เกษียณอายุงาน
ในอนาคต ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าว ได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
เป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคำ�นวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected
Unit Credit Method)
			
เมือ่ ข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลีย่ นแปลง กปภ.รับรูผ้ ลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นทั้งจำ�นวนในงบกำ�ไรขาดทุน

5. ข้อมูลเพิ่มเติม
		 5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
				
				
				

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
				
				
เงินระหว่างทาง
				

- ออมทรัพย์
- กระแสรายวัน
- ประจำ�ไม่เกิน 3 เดือน
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
19.51
3,326.24
268.24
812.55
33.47
4,460.01
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17.04
1,254.22
156.79
2,257.25
21.63
3,706.93

			 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 จำ�นวน 3,326.24 ล้านบาท และ 1,254.22 ล้านบาท
ได้รวมเงินฝากธนาคารของกองทุนสงเคราะห์ กปภ. จำ�นวน 8.39 ล้านบาท และ 14.53 ล้านบาท และเงินฝากธนาคารของกองทุนเงินประกัน
การใช้น้ำ�และดอกผล กปภ. จำ�นวน 34.55 ล้านบาท และ 62.20 ล้านบาท ตามลำ�ดับ กปภ. จะต้องดำ�รงเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์ 13
จำ�นวน 400.00 ล้านบาท สำ�หรับสินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน
			 เงินฝากธนาคารประเภทประจำ�ไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 จำ�นวน 812.55 ล้านบาท และ 2,257.25 ล้านบาท
ได้รวมเงินฝากธนาคารของกองทุนเงินประกันการใช้้น้ำ� จำ�นวน 650.00 ล้านบาท
			 สำ�หรับเงินฝากธนาคารประจำ�ระยะเวลามากกว่า 3 เดือน ได้แยกแสดงไว้ในรายการเงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
ได้รวมเงินฝากและดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้น้ำ� กปภ. จำ�นวน 1,480.00 ล้านบาท และ 550.00 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
			 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 เงินระหว่างทางจำ�นวน 33.47 ล้านบาท และ 21.63 ล้านบาท เป็น เช็ค เช็คคืน และ
เช็ครอผ่านธนาคาร ฯลฯ
		 5.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

				
				
				

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		
ลูกหนี้การค้า
469.45
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
68.62
		 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
400.83
		 ลูกหนี้อื่น
42.00
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่น
9.41
		 ลูกหนี้อื่น-สุทธิ
32.59
ลูกหนี้กระทรวงการคลัง
53.47
ลูกหนี้กรมสรรพากร
201.48
รายได้ค้างรับ
38.71
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
1.37
อื่นๆ 		
11.22
รวม
739.67
หัก ภาษีขายไม่ถึงกำ�หนด
31.25
				
รวม
708.42
		 ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 ประกอบด้วย

				
				
				

309.60
55.86
253.74
28.77
8.73
20.04
103.42
201.20
28.15
1.26
12.30
620.11
20.71
599.40

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

ลูกหนี้เอกชน

305.90

214.94

ลูกหนี้ส่วนราชการ

163.55

94.66

469.45

309.60

68.62

55.86

				

400.83

253.74

หัก ภาษีขายไม่ถึงกำ�หนด
				

31.10
369.73

20.57
233.17

รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า

รวม
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			 ลูกหนี้ส่วนราชการปี 2555 จำ�นวน 163.55 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 จำ�นวน 94.66 ล้านบาทแล้ว ลูกหนี้เพิ่มขึ้น 68.89
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.78 จำ�แนกตามหน่วยงาน ดังนี้

				
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
		
8.
9.

ส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงยุติธรรม
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงคมนาคม
หน่วยงานราชการอื่น/รัฐวิสาหกิจ
รวม

2555
ล้านบาท
ร้อยละ
42.60
38.00
30.98
14.78
11.80
10.14

26.05
23.24
18.94
9.04
7.21
6.20

3.85
3.69
7.71
163.55

2.35
2.26
4.71
100.00

2554
ล้านบาท
ร้อยละ
22.54
22.84
23.97
8.73
3.54
6.06

23.81
24.13
25.32
9.22
3.74
6.40

0.52
1.89
4.57
94.66

0.55
2.00
4.83
100.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท
ร้อยละ
20.06
15.16
7.01
6.05
8.26
4.08

89.00
66.37
29.24
69.30
233.33
67.33

3.33
1.80
3.14
68.89

640.38
95.24
68.71
72.78

		 5.3 ลูกหนี้กระทรวงการคลังจากค่าน้ำ�ที่รัฐบาลรับภาระ
			 กปภ. ได้ดำ�เนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยรัฐบาลเป็นผู้รับภาระค่าน้ำ�สำ�หรับผู้ใช้น้ำ�ประเภทที่อยู่อาศัย
อาคารชุดหรือห้องเช่าตามปริมาณการใช้น้ำ�
			 ทั้งนี้ กปภ. ได้ทำ�สัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารในประเทศ 2 แห่ง ซึ่งค้ำ�ประกันโดยกระทรวงการคลังตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้รัฐวิสาหกิจ
กู้เงินเพื่อชดเชยยอดค้างชำ�ระค่าน้ำ�ประปาที่รัฐบาลรับภาระ โดยให้สำ�นักงบประมาณตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ 2554 และ 2555
เพื่อชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ จำ�นวน 1,673.31 ล้านบาท (หมายเหตุ 5.18)
		 5.4 วัสดุคงเหลือ จำ�แนกตามประเภทวัสดุดังนี้

				
				
				

วัสดุการผลิต
วัสดุดำ�เนินการ
วัสดุอะไหล่มาตร
คืนวัสดุจากโครงการระหว่างก่อสร้าง
รวม			
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าและวัสดุล้าสมัย
			 รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
69.09
156.58
2.39
0.50
228.56
1.87
226.69

57.26
155.38
3.07
0.22
215.93
1.05
214.88

		
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 วัสดุคงเหลือ จำ�นวน 226.69 ล้านบาท และ 214.88 ล้านบาท ตามลำ�ดับ เป็นยอดคงเหลือ
ตามรายงานตรวจนับของคณะกรรมการตรวจนับวัสดุประจำ�ปี หากมีจำ�นวนสูงหรือต่ำ�กว่ายอดคงเหลือตามบัญชี ผลต่างจากจำ�นวนเงินและจำ�นวนหน่วย
กปภ. ได้บันทึกเป็นวัสดุรอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริง เพื่อรอการตรวจสอบหาสาเหตุ และนำ�ไปแสดงไว้ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

		 5.5 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น ประกอบด้วย
					
				
ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
					
2555
2554

วิธีส่วนได้เสีย
2555 2554

หน่วย : ล้านบาท
วิธีราคาทุน
2555
2554

บริษัทร่วม								
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากร ผลิตและจำ�หน่าย
หุ้นสามัญ 40.20% 40.20% 2,849.87 2,686.89 1,091.20 1,091.20
น้ำ�ภาคตะวันออก จำ�กัด (มหาชน)
น้ำ�ประปา
เงินลงทุนระยะยาวอื่น								
บริษัท ประปาปทุมธานี จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่าย
หุ้นสามัญ
2.00% 2.00%
24.03
24.03
24.03
24.03
				
น้ำ�ประปา
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เงินลงทุนในบริษัทร่วม
		 ในระหว่างปี 2555 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ�ภาคตะวันออก จำ�กัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2554 ตามมติที่ประชุม
ใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2555 ในอัตราหุน้ ละ 0.30 บาท กปภ. ได้รบั เงินปันผลจำ�นวน 200.64 ล้านบาท และประกาศจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลสำ�หรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ในอัตรา หุ้นละ 0.20 บาท
กปภ. ได้รับเงินปันผลจำ�นวน 133.76 ล้านบาท
		 ในระหว่างปี 2554 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ�ภาคตะวันออก จำ�กัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2553 ตามมติที่ประชุม
ใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี เมือ่ วันที่ 24 มีนาคม 2554 ในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท กปภ. ได้รบั เงินปันผลจำ�นวน 167.20 ล้านบาท และประกาศจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลสำ�หรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ในอัตรา หุ้นละ 0.12 บาท
กปภ. ได้รับเงินปันผลจำ�นวน 80.26 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
		 ในระหว่างปี 2555 บริษัท ประปาปทุมธานี จำ�กัด ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 25.75 บาท กปภ. ได้รับเงินปันผลจำ�นวน 6.19 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 และประกาศจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลสำ�หรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555
ในอัตราหุ้นละ 25.83 บาท กปภ. ได้รับเงินปันผลจำ�นวน 6.21 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2555
		 5.6 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำ�คัญ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
			 5.6.1 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 ประกอบด้วย

				
				
				

				
บริษัทร่วม
				
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
					 รวม
			

5.6.2 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
0.80
0.80

0.65
-		
0.65

				
				
				

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

				
				
				

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

				
บริษัทร่วม
				
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
					 รวม
			 5.6.3 รายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
				
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

105.89
109.07
214.96

64.04
96.20
160.24

				
รายได้		
					 รายได้ค่าตอบแทนจากการให้สัมปทาน		
					 บริษัทร่วม
0.63
0.22
					 บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
-		 					 เงินปันผลรับ		
					 บริษัทร่วม
334.40
247.46
					 บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
-
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

ค่าใช้จ่าย		
ค่าซื้อน้ำ�ประปา		
บริษัทร่วม
148.60
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
848.70
ค่าซื้อน้ำ�ดิบเอกชน		
บริษัทร่วม
691.15
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าซ่อมแซมบำ�รุงประปา		
บริษัทร่วม
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
15.89

		
		 5.7 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

124.18
781.66
567.48
-		
-		
16.13

			 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจำ�นวน 7,431.92 ล้านบาท และ 5,862.48 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ส่วนใหญ่
เป็นงานระหว่างดำ�เนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา ในรอบบัญชีปี 2555 และ 2554 ดอกเบีย้ พันธบัตร กปภ. รับรูเ้ ป็นต้นทุนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
120.15 ล้านบาท และ 69.83 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
		 5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
			 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 ประกอบด้วย

				
หน่วย : ล้านบาท
				
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
						
ที่ดิน
อาคาร
ครุภัณฑ์
สินทรัพย์ภายใต้
รวม
							
และสิ่งก่อสร้าง		
สัญญาเช่า
									
การเงิน
		
ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
2,111.13
73,659.46
10,864.61
16,525.52
- เพิ่มขึ้น
172.18
4,075.54
931.56
- จำ�หน่าย/ลดลง
(1.10)
(249.85)
(422.00)
(14.89)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
2,282.21
77,485.15
11,374.17
16,510.63
					
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
(24,707.20)
(7,179.40)
(3,977.24)
- เพิ่มขึ้น
(2,382.22)
(629.63)
(380.26)
- จำ�หน่าย/ลดลง
165.88
364.51
14.70
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
(26,923.54)
(7,444.52)
(4,342.80)
					
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
(7.72)
(756.14)
(33.05)
(4,464.86)
- ขาดทุนจากการด้อยค่า
(64.57)
(5.21)
- จำ�หน่าย
3.32
0.56
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
(7.72)
(817.39)
(37.70)
(4,464.86)
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103,160.72
5,179.28
(687.84)
107,652.16
(35,863.84)
(3,392.11)
545.09
(38,710.86)
(5,261.77)
(69.78)
3.88
(5,327.67)

หน่วย : ล้านบาท
				
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
						
ที่ดิน
อาคาร
ครุภัณฑ์
สินทรัพย์ภายใต้
รวม
							
และสิ่งก่อสร้าง		
สัญญาเช่า
					
การเงิน
		
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์					
เสื่อมสภาพ					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
(44.64)
(30.39)
- ขาดทุนจากการด้อยค่า
(14.30)
(25.17)
- จำ�หน่าย
15.86
22.37
- กลับรายการขาดทุนด้อยค่า
28.78
7.98
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
(14.30)
(25.21)
					
ราคาตามบัญชี					
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
2,103.41
48,151.48
3,621.77
8,083.42
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
2,274.49
49,729.92
3,866.74
7,702.97
			

(75.03)
(39.47)
38.23
36.76
(39.51)
61,960.08
63,574.12

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ที่บันทึกในหมวดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 ประกอบด้วย

				
หน่วย : ล้านบาท
				
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
ที่ดิน
อาคาร
ครุภัณฑ์
ระบบผลิต
รวม
						
และสิ่งก่อสร้าง		
น้ำ�ประปา
ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
199.73
331.21
101.75
15,892.83
- จำ�หน่าย/ลดลง
(14.89)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
199.73
331.21
86.86
15,892.83
					
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
(38.88)
(42.38)
(3,895.98)
- เพิ่มขึ้น		
(12.67)
(9.90)
(357.69)
- จำ�หน่าย/ลดลง
14.70
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
(51.55)
(37.58)
(4,253.67)

16,525.52
(14.89)
16,510.63

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
(4,464.86)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
(4,464.86)
					
ราคาตามบัญชี					
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
199.73
292.33
59.37
7,531.99
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
199.73
279.66
49.28
7,174.30

(3,977.24)
(380.26)
14.70
(4,342.80)
(4,464.86)
(4,464.86)
8,083.42
7,702.97

			 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ขาดบัญชีรอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริงสุทธิ จำ�นวน 0.08 ล้านบาท
และ 6.55 ล้านบาท ได้บันทึกลดยอดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และนำ�ไปแสดงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประเภทรายการสินทรัพย์รอการปรับปรุง
และสอบข้อเท็จจริง
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		 5.9 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
			

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 ประกอบด้วย

			
				
				
				

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิทธิการใช้ประโยชน์
สิทธิการใช้ทรัพย์สิน
รวม
ในที่ดิน

ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
141.35
744.06
- เพิ่มขึ้น		
72.37
- จำ�หน่าย/ลดลง
(1.48)
(23.73)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
212.24
720.33

885.41
72.37
(25.21)
932.57

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม				
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
(727.90)
(727.90)
- เพิ่มขึ้น		
(9.77)
(9.77)
- จำ�หน่าย/ลดลง
22.73
22.73
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
(714.94)
(714.94)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์				
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
(0.96)
(0.96)
- ขาดทุนจากการด้อยค่า
(0.01)
(0.01)
- จำ�หน่าย		
0.75
0.75
- กลับรายการขาดทุนด้อยค่า
0.20
0.20
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
(0.02)
(0.02)
ราคาตามบัญชี				
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
141.35
15.20
156.55
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
212.24
5.37
217.61
				
5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 ประกอบด้วย

			
				
				
				

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รวม
คอมพิวเตอร์

ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
183.73
4.12
187.85
- เพิ่มขึ้น		
8.74
8.74
- จำ�หน่าย/ลดลง
(0.39)
(0.39)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
192.08
4.12
196.20
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม				
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
(146.74)
(2.52)
(149.26)
- เพิ่มขึ้น		
(12.72)
(0.83)
(13.55)
- จำ�หน่าย/ลดลง
0.39
0.39
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
(159.07)
(3.35)
(162.42)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์				
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
(0.29)
(0.29)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
(0.29)
(0.29)
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รวม
คอมพิวเตอร์

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์				
เสื่อมสภาพ				
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
- ขาดทุนจากการด้อยค่า
(0.01)
(0.01)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
(0.01)
(0.01)
ราคาตามบัญชี				
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
36.70
1.60
38.30
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
32.71
0.77
33.48

				

5.11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

				
				
				

			 เงินมัดจำ�		
			 เงินฝากประกันตัวพนักงาน
			 ลูกหนี้เงินกู้ยืมพนักงาน
			 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน-สินทรัพย์ประปารอโอน
			 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
				
รวม
			

0.74
19.83
0.11
191.94
58.83
271.45

0.46
15.90
0.11
191.94
60.20
268.61

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 ประกอบด้วย

						
หน่วย : ล้านบาท
				
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
				
2555
2554
				
ลูกหนี้ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ลูกหนี้ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
				
ภายใน มากกว่า มากกว่า
รวม
ภายใน มากกว่า มากกว่า
รวม
				
1 ปี
1 ปี แต่
5 ปี		
1 ปี
1 ปี แต่
5 ปี
					
ไม่เกิน 5 ปี				
ไม่เกิน 5 ปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยรับรอการรับรู้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ

		

6.60
5.23
1.37

				

26.40
19.53
6.87

88.55
36.59
51.96

121.55
61.35
60.20

6.60
5.34
1.26

26.40
20.10
6.30

95.15
41.25
53.90

128.15
66.69
61.46

			 การประปาส่ ว นภู มิ ภ าคได้ ทำ � สั ญ ญาให้ สิ ท ธิ เช่ า บริ ห ารและดำ � เนิ น การระบบประปาสั ต หี บ มี กำ � หนดระยะเวลาทั้ ง สิ้ น 30 ปี
เป็ น ลู ก หนี้ ภ ายใต้ สั ญ ญาเช่ า การเงิ น ที่ มี กำ � หนดชำ � ระในระหว่ า งปี 2556 - 2574 ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2555 คงเหลื อ เป็ น ลู ก หนี้ ต าม
สัญญาเช่าการเงินสุทธิ 60.20 ล้านบาท โอนเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่มีกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี จำ�นวน 1.37 ล้านบาท คงเหลือเป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอื่น จำ�นวน 58.83 ล้านบาท
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		 5.12 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย
				
				
				

			
เจ้าหนี้การค้า
			
เจ้าหนี้อื่น
			
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
				 รวม
		 5.13 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย

				
				
				

			
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
			
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
			
ค่าซื้อน้ำ�ค้างจ่าย
			
เงินกองทุนสงเคราะห์ค้างจ่ายรวม
			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ
				 รวม
		 5.14 หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย

				
				
				

			
ภายใน 1 ปี
			
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
			
มากกว่า 5 ปี
				 รวม
			
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
						
			
หัก ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
				 รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
1,658.92
172.70
51.60
1,883.22

1,408.22
156.91
40.16
1,605.29

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
106.97
148.29
678.58
7.69
209.70
1,151.23

108.35
122.09
582.64
13.76
109.33
936.17

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
1,857.41
9,506.65
24,512.74
35,876.80
20,047.66
15,829.14
337.20
15,491.94

1,844.21
9,453.39
26,422.80
37,720.40
21,595.75
16,124.65
296.11
15,828.54

			 สัญญาเช่าการเงินดังกล่าวเป็นการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการ และสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชนเพื่อซื้อขายน้ำ�ประปาซึ่งมีลักษณะเป็น
สัญญาเช่าการเงินรวม 9 สัญญา
		 5.15 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

				
				
				

			
เจ้าหนี้เงินประกันต่างๆ
			
เงินประกันผลงาน
			
อื่นๆ			
				 รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
123.18
327.47
19.65
470.30
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93.83
241.80
6.60
342.23

		 5.16 พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

		
ลำ�ดับ
รายการ
วันที่ออก อัตราดอกเบี้ย		เงื่อนไขการจ่ายชำ�ระคืน
			
พันธบัตร
ต่อปี (%)
กำ�หนด		 วันที่ไถ่ถอน
					
ไถ่ถอน (ปี)			
1 พันธบัตรกปภ. ปี 2545 ครั้งที่ 1
29 ต.ค. 44
5.960
10
29 ต.ค. 54
2 พันธบัตรกปภ. ปี 2546 ครั้งที่ 3
11 ก.ย. 46
4.080
10
11 ก.ย. 56
3 พันธบัตรกปภ. ปี 2546 ครั้งที่ 4
18 ก.ย. 46
3.840
9
18 ก.ย. 55
4 พันธบัตรกปภ. ปี 2552 ครั้งที่ 1
28 เม.ย. 52
3.730
10
28 เม.ย. 62
5 พันธบัตรกปภ. ปี 2552 ครั้งที่ 2
28 พ.ค. 52
3.995
10
28 พ.ค. 62
6 พันธบัตรกปภ. ปี 2553 ครั้งที่ 1
5 พ.ย. 52
4.670
10
5 พ.ย. 62
7 พันธบัตรกปภ. ปี 2553 ครั้งที่ 2
26 ส.ค. 53
3.490
10
26 ส.ค. 63
8 พันธบัตรกปภ. ปี 2553 ครั้งที่ 3
30 ส.ค. 53
3.500
7
30 ส.ค. 60
9 พันธบัตรกปภ. ปี 2554 ครั้งที่ 1
21 ก.พ. 54
3.980
10
21 ก.พ. 64
10 พันธบัตรกปภ. ปี 2554 ครั้งที่ 2
31 มี.ค. 54
4.089
15
31 มี.ค. 69
11 พันธบัตรกปภ. ปี 2554 ครั้งที่ 3
28 มิ.ย. 54
3.760
8
28 มิ.ย. 62
12 พันธบัตรกปภ. ปี 2554 ครั้งที่ 4
1 ก.ย. 54
3.970
15
1 ก.ย. 69
13 พันธบัตรกปภ. ปี 2555 ครั้งที่ 1
31 ต.ค. 54
3.750
10
31 ต.ค. 64
14 พันธบัตรกปภ. ปี 2555 ครั้งที่ 2-1
20 ก.ย. 55
4.090
15
20 ก.ย. 70
15 พันธบัตรกปภ. ปี 2555 ครั้งที่ 2-2
20 ก.ย. 55
4.115
15
20 ก.ย. 70
16 พันธบัตรกปภ. ปี 2555 ครั้งที่ 2-3
20 ก.ย. 55
4.180
15
20 ก.ย. 70
		 รวม					
		 หัก ส่วนของพันธบัตรที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี			
		
		 พันธบัตรคงเหลือ					

หน่วย : ล้านบาท
2555
1,800.00
1,000.00
850.00
1,000.00
850.00
1,000.00
850.00
800.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
300.00
200.00
350.00
12,000.00
1,800.00
10,200.00

2554		
1,000.00
1,800.00
1,000.00
1,000.00
850.00
1,000.00
850.00
1,000.00
850.00
800.00
1,000.00
1,000.00
-		
12,150.00
2,000.00
10,150.00

			
กปภ. ได้ออกพันธบัตรเพื่อนำ�เงินไปใช้ลงทุน โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดจำ�หน่าย และการประกันการจำ�หน่ายพันธบัตร
ปี 2545 - 2555 ในอัตราร้อยละ 0.50 - 1.00 ของพันธบัตรที่ออกจำ�หน่ายทั้งสิ้น และพันธบัตรที่ออกจำ�หน่ายกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำ�ประกันเงินต้นและ
ดอกเบี้ย ยกเว้นพันธบัตรที่ออกจำ�หน่าย ปี 2546 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 กระทรวงการคลังไม่ได้เป็นผู้ค้ำ�ประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
		 5.17 เงินประกันระยะยาว ประกอบด้วย

				
				
				

			
เงินประกันการใช้น้ำ�
			
เงินประกันตัวพนักงาน
				 รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
1,465.83
19.98
1,485.81

1,354.78
15.90
1,370.68

เงินประกันระยะยาว
		 การประปาส่วนภูมิภาคได้มีหลักเกณฑ์การบริหารเงินประกันการใช้น้ำ�และดอกผลที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้้น้ำ� โดยกำ�หนดระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารกองทุนเงินประกันการใช้น้ำ� พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 กำ�หนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
มีหน้าที่กำ�กับดูแลและควบคุมการดำ�เนินงานเกี่ยวกับกองทุนฯ และดอกผล โดยให้คงเงินสดสำ�รองไว้ในบัญชี “กองทุนเงินประกันการใช้น้ำ�” ไม่น้อยกว่า
300 ล้านบาท เพื่อสำ�รองกรณีผู้ใช้น้ำ� ขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ� และให้มีการปรับเพิ่มเงินสำ�รองได้ตามความเหมาะสม สำ�หรับเงินประกันการใช้น้ำ�
ส่วนที่เหลือหลังจากการสำ�รองเงินไว้แล้ว สามารถนำ�ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ กปภ. ได้ ทั้งนี้ให้ กปภ. ทยอยคืนเงินประกันการใช้น้ำ� ที่นำ�ไปเป็น
เงินทุนหมุนเวียนไม่นอ้ ยกว่าไตรมาสละ 50 ล้านบาท โดยฝากเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ จนกว่าจะครบจำ�นวน และจ่ายผลตอบแทนเข้ากองทุนฯ ในอัตราดอกเบีย้
เงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ที่คิดให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยฝากเข้าบัญชีดอกผลจากกองทุนฯ ทุกเดือน
		 ในปี 2553 คณะกรรมการ กปภ. มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 อนุมัติให้ กปภ. ยืมเงินจากกองทุนเงินประกันฯ
จำ�นวน 400.00 ล้านบาท และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 กปภ. ได้ชำ�ระคืนเงินกองทุนเงินประกันฯ แล้ว จำ�นวน 400.00 ล้านบาท และ
300.00 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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		 5.18 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย
				
				

ระยะเวลาการจ่าย
ชำ�ระ

หน่วย : ล้านบาท
2555
2554		

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

1. ธนาคารกรุงไทย
1 ปี 8 เดือน (ครบกำ�หนด พ.ย. 54)
1.98
					
ชำ�ระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน		
2. ธนาคารออมสิน
2 ปี (ครบกำ�หนด ธ.ค. 55)
2.08625
					
ชำ�ระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน		
					
รวม
หัก ส่วนของเงินกู้ยืมที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
		
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินคงเหลือ
		
-

863.18

810.13
1,673.31
863.18
810.13

เงินกู้ยืมธนาคารกรุงไทย
		 กปภ. ได้ดำ�เนินการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนปี 2553 และงบประมาณรายจ่ายปี 2554 เพื่อชำ�ระคืนเงินกู้ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
จำ�นวนเงิน 1,277.82 ล้านบาท และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2555 เพื่อชำ�ระคืนเงินกู้ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 จำ�นวนเงิน 863.18 ล้านบาท
เงินกู้ยืมธนาคารออมสิน
		 กปภ. ได้ดำ�เนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2555 เพื่อชำ�ระคืนเงินกู้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 จำ�นวนเงิน 395.49 ล้านบาท
และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 จำ�นวนเงิน 414.64 ล้านบาท
		 เงิ น กู้ ยื ม ระยะยาวจากสถาบั น การเงิ น เป็ น เงิ น กู้ ที่ ค้ำ � ประกั น โดยกระทรวงการคลั ง ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 15 ธั น วาคม 2552
และวันที่ 12 ตุลาคม 2553
		 5.19 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาว ประกอบด้วย

				
				
				

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

				
				

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

				

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

			
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
1,039.68
			
เงินกองทุนสงเคราะห์พนักงาน
85.48
93.47
				 รวม
1,125.16
93.47
			
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 มีดังนี้

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ต้นงวด (1 ตุลาคม 2554) ก่อนปรับปรุง
93.47
บวก รายการปรับปรุงต้นงวดเนื่องจากนำ�มาตรฐานการบัญชี		
		 ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงานมาใช้ครั้งแรก
1,060.03
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ต้นงวด (1 ตุลาคม 2554) ก่อนปรับปรุง
1,153.50
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
		 ต้นทุนบริการปัจจุบัน
62.99
		 ต้นทุนดอกเบี้ย
42.80
ปรับปรุง DBO ยกยอดไปปี 2555
2.87
หัก		 ผลประโยชน์ที่จ่ายจริง
118.49
พนักงานเกษียณ
7.15
พนักงานลาออกจากกองทุนสงเคราะห์โอนไปกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
1.65
ผลต่างจากการประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกับจ่ายจริง
9.71
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายงวด
1,125.16
		 หนี้สินผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ประกอบด้วย
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ปลายงวด		
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน		

รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค 136 Annual Report 2012 Provincial Waterworks Authority

1,125.16

1,125.16

		 กปภ.กำ�หนดโครงการผลประโยชน์ตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ซึง่ ให้สทิ ธิแก่พนักงานทีเ่ กษียณอายุและทำ�งานครบระยะเวลาทีก่ �ำ หนด
		 ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและสะท้อน
ประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
		 ข้อสมมติฐานเกีย่ วกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็นไปได้ทจ่ี ะอยูจ่ นเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผล ประมาณการจากตารางมรณะไทย
ประจำ�ปี 2551 ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
		 ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนประมาณการจากสถิติในอดีต
		 ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการหมุนเวียนพนักงาน ประมาณการจากข้อมูลในอดีตตามช่วงอายุของพนักงาน
กองทุนสงเคราะห์
		 กปภ. จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาค ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่พ้นจากตำ�แหน่ง ตามที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์พ.ศ. 2523 และ
กำ�หนดให้ กปภ. จ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นจำ�นวนร้อยละ 10 ของเงินเดือนและค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน
		 กปภ. ได้ปรับปรุงการประมาณจำ�นวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจาก การทำ�งานให้กับ กปภ.ตลอดระยะเวลาทำ�งานถึงปีที่
เกษียญอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาลเป็น อัตราอ้างอิงเริม่ ต้น การประมาณการหนีส้ นิ ดังกล่าวคำ�นวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการ
ไว้ (Projected Unit Credit Method)
		 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 กปภ. มีภาระผูกพันพึงต้องจ่ายให้พนักงานที่มีสิทธิได้รับบำ�เหน็จตามข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค
ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2523 จำ�นวน 85.48 ล้านบาท และ 93.47 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดยแสดงเป็นประมาณการหนี้สินในหมวดหนี้สินระยะยาว
ในปี 2555 และ 2554 มีพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์เกษียณอายุ จำ�นวน 4 ราย เป็นเงิน 7.69 ล้านบาท และ จำ�นวน 7 ราย เป็นเงิน 13.76
ล้านบาท ตามลำ�ดับ ซึ่งได้แสดงไว้เป็นเงินกองทุนสงเคราะห์ค้างจ่าย ในหมวดหนี้สินหมุนเวียน ส่วนของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
			 รายละเอียดสินทรัพย์ หนี้สินและเงินกองทุน มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555 2554

				
				
				

			
สินทรัพย์		
				 สินทรัพย์หมุนเวียน		
					 เงินฝากธนาคาร
8.39
					 เงินค้างรับ
84.68
					 ดอกเบี้ยค้างรับ
0.01
			
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
93.08
				 ลูกหนี้เงินกู้พนักงานรอตัดเป็นหนี้สูญ
0.11
			
รวมสินทรัพย์
93.19
			
หนี้สินและเงินกองทุน		
				 เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย
7.69
			
รวมหนี้สิน
7.69
			
เงินกองทุน		
			
ยอดยกมาก่อนปรับปรุง
93.47
			
หัก รายการปรับปรุงต้นงวดเนื่องจากนำ�มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
			
เรื่องผลประโยชน์พนักงานมาใช้ครั้งแรก
7.91
			
ยอดยกมาหลังปรับปรุง
85.56
			
บวก		 รับเงินสมทบจาก กปภ. ระหว่างงวด
9.14
				 ปรับปรุงตามสมมติฐาน
2.87
			
หัก		 จ่ายระหว่างงวด
9.24
				 ปรับปรุงในระหว่างงวด
2.85
			
ยอดหลังปรับปรุง
85.48
			
บวก		 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้
0.02
			
รวมเงินกองทุน
85.50

			
			

รวมหนี้สินและเงินกองทุน
ภาระผูกพันพึงต้องจ่ายให้พนักงาน

93.19
85.48
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14.53
92.59
0.01
107.13
0.11
107.24
13.76
13.76
104.47
- .
104.47
13.79
13.83
10.96
93.47
0.01
93.48

107.24
93.47

		 5.20 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ				
			
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 กปภ. ถูกฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย ซึ่งได้พิจารณาสถานะของรูปคดีแล้วคาดว่าจะต้องรับ
ภาระหนี้สิน จำ�นวน 5 คดี และได้บันทึกบัญชีตามมูลค่าที่คาดว่าจะต้องชำ�ระ จำ�นวนเงิน 8.73 ล้านบาท
		 5.21 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
			
ประมาณการหนี้ สิ น จากกรณี สั ญ ญาเอกชนร่ ว มลงทุ น กปภ. มี ก ารทำ � สั ญ ญาในอดี ต และต้ อ งขาดทุ น ตลอดอายุ สั ญ ญาที่ เ หลื อ
ซึ่ ง มี ภ าระผู ก พั น แล้ ว จึ ง ต้ อ งรั บ รู้ เ ป็ น ขาดทุ น จากการประมาณการหนี้ สิ น ในอดี ต โดยบั น ทึ ก ปรั บ ปรุ ง กั บ บั ญ ชี กำ � ไรสะสมพร้ อ มบั น ทึ ก บั ญ ชี
หนี้ สิ น จากการประมาณการหนี้ สิ น ตลอดอายุ สั ญ ญา และ กปภ. ต้ อ งทบทวนประมาณการหนี้ สิ น ณ วั น สิ้ น รอบระยะเวลารายงานในงบแสดง
ฐานะการเงิน เมื่อมีการแก้ไขสัญญา และปรับปรุงประมาณการหนี้สินเพื่อสะท้อนให้เห็นประมาณการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น
ลดลง ยอดคงเหลือ
1 ต.ค. 54			
30 ก.ย. 55

				
				
				
				

บริษัท เอ็กคอมธารา จำ�กัด
1,253.83
20.24
บริษัท น้ำ�ประปาไทย จำ�กัด (มหาชน)
3,423.55
68.55
83.78
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ�				
ภาคตะวันออก จำ�กัด (มหาชน)
138.86
8.52
บริษัท อาร์.อี.คิว. วอเตอร์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
228.81
9.30
		 รวม		
5,045.05
98.09
92.30

		 5.22 รายได้รอการรับรู้ ประกอบด้วย
				
				
				
				

รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
รายได้รับบริจาคจากเอกชนรอรับรู้
รายได้รับบริจาคจากราชการรอรับรู้
		 รวม		

		 5.23 ส่วนของทุน ประกอบด้วย
				
				
				
			 ทุนประเดิม
			
			

งบประมาณอุดหนุน
รวม

1,274.07
3,408.32

130.34
238.11
5,050.84

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น
ลดลง ยอดคงเหลือ
1 ต.ค. 54			
30 ก.ย. 55

9,587.51
1,202.31
1,770.10
12,559.92

768.62
374.08
209.38
1,352.08

386.62
156.61
88.05
631.28

9,969.51
1,419.78
1,891.43
13,280.72

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

2,204.44
30,919.65
33,124.09

2,204.44
30,919.35
33,123.79

-		
0.30		
0.30

			 งบประมาณอุดหนุน เพิ่มขึ้นจากงวดก่อน จำ�นวน 0.30 ล้านบาท เป็นเงินจัดสรรจากรัฐบาลเพื่อการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา และ
การปรับปรุงเส้นท่อ

รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค 138 Annual Report 2012 Provincial Waterworks Authority

		 5.24 ผลการดำ�เนินงาน
			
5.24.1 ผลการดำ � เนิ น งานในปี 2555 และปี 2554 มี กำ � ไรสำ � หรั บ ปี จำ � นวน 3,864.95 ล้ า นบาท และ 2,372.96 ล้ า นบาท
ตามลำ�ดับ เมื่อเปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานปี 2555 กับปี 2554 พบว่า ปี 2555 มีกำ�ไรเพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำ�นวน 1,491.99 ล้านบาท
หรือร้อยละ 62.87 สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

				
				
				

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : ล้านบาท

2555

2554

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ

รายได้ 			
		 รายได้จากการจำ�หน่ายน้ำ�และบริการ
19,488.18
16,578.69
2,909.49
		 รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ
1,686.44
1,559.39
127.05
			 รวมรายได้
21,174.62 18,138.08
3,036.54
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานและบริหาร
15,040.19
13,664.49
1,375.70
ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ
1,310.89
1,208.94
101.95
รวมค่าใช้จ่าย
16,351.08 14,873.43
1,477.65
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงาน
4,823.54
3,264.65
1,558.89
รายได้อื่น
1,063.28
911.54
151.74
รายได้เงินปันผล
346.79
258.25
88.54
ค่าใช้จ่ายอื่น
125.65
158.72
(33.07)
ต้นทุนทางการเงิน
2,243.01
1,902.76
340.25
กำ�ไรสำ�หรับปี
3,864.95
2,372.96
1,491.99

17.55
8.15
16.74
10.07
8.43
9.93
47.75
16.65
34.28
(20.84)
17.88
62.87

			 รายได้จากการจำ�หน่ายน้ำ�และบริการเพิ่มขึ้น 2,909.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.55 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำ�นวนผู้ใช้น้ำ�และ
ปริมาณการจำ�หน่ายน้ำ�ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของราคาค่าน้ำ�
			 รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 151.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.65 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายได้ค่าปรับ และดอกเบี้ยรับ
			 ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานและบริหารเพิ่มขึ้น 1,375.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.07 ส่วนหนึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของวัสดุการผลิต
และจากซื้อน้ำ�ประปาจากบริษัทเอกชนตามสัญญาให้เอกชนร่วมลงทุนในปีปัจจุบันส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของวัสดุดำ�เนินการและ
ซ่อมบำ�รุง ค่าจ้างและบริการในส่วนของค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ� อ่านมาตร และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ รวมทั้งพลังงานไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้น
			 ค่าใช้จ่ายอื่นลดลง 33.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.84 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินค่าปรับจ่ายคืน ค่าเสียหายจากเงินสด
ขาดบัญชี ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินจากคดีความ และขาดทุนจากสินทรัพย์และวัสดุขาดรอสอบข้อเท็จจริง
			 ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 340.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.88 ในปี 2555 มีดอกเบี้ยจ่าย จำ�นวน 2,243.01 ล้านบาท ในจำ�นวนนี้
มีค่าธรรมเนียมการจัดจำ�หน่ายและประกันการจำ�หน่ายพันธบัตรที่จ่ายครั้งเดียวในวันที่ออก จำ�นวน 15.84 ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค 139 Annual Report 2012 Provincial Waterworks Authority

			
5.24.2 รายการที่แยกตามลักษณะค่าใช้จ่าย
				
รายการบางรายการที่รวมอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 แยกตามลักษณะของ
ค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้

				
				
				
			
			
			
			
			
			
			
			
			

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าซื้อน้ำ�
ค่าไฟฟ้า		
ค่าจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อ
ค่าซ่อมแซม
ค่าตัดจำ�หน่ายสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2,902.04
3,389.65
71.99
6,838.98
1,414.00
1,148.64
708.03
10.03
12.72

2,576.51
3,268.94
155.37
6,210.28
1,208.17
1,056.02
642.32
15.30
12.09

			
5.24.3 รายการกั บ ผู้ บ ริ ห ารคนสำ � คั ญ ได้ ร วมอยู่ ใ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการดำ � เนิ น งานในงบกำ � ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ สำ � หรั บ ปี สิ้ น สุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 มีรายละเอียด ดังนี้
		 ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการรวมของผู้บริหารระดับสูง รวม 11 คน ที่ได้รับจากการประปาส่วนภูมิภาค เป็นค่าเบี้ยประชุม โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 เป็นจำ�นวนเงิน 3.62 ล้านบาท และ 4.22 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
		 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
		 ค่ า ตอบแทนรวมของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง รวม 8 คน ที่ ไ ด้ รั บ จากการประปาส่ ว นภู มิ ภ าค เป็ น เงิ น เดื อ น โบนั ส เงิ น ตอบแทนพิ เ ศษ และ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 สามารถจำ�แนกได้ ดังนี้

				
				
				
			
			
			

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม 		

		 5.25 เงินนำ�ส่งรัฐค้างจ่าย
				
				
				

			
เงินนำ�ส่งรัฐค้างจ่ายยกมา
			
บวก เพิ่มระหว่างงวด
						
			
หัก นำ�ส่งคลัง
		 คงเหลือค้างนำ�ส่ง

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
14.30
7.64
21.94

19.16
6.80
25.96

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
1,040.87
2,043.71
3,084.58
1,161.51
1,923.07

1,249.26
1,197.11
2,446.37
1,405.50		
1,040.87

			
ในปี 2555 กระทรวงการคลังให้ กปภ.นำ�เงินส่งรัฐ จำ�นวน 1,161.51 ล้านบาทหรือร้อยละ 45 ของกำ�ไรสุทธิ ปี 2554 เพิ่มจาก
ที่ได้ประมาณการไว้เป็นเงิน 120.64 ล้านบาท กปภ.ได้นำ �ส่งคลังครบแล้ว สำ �หรับปี 2556 กำ �หนดให้นำ �เงินส่งรัฐ จำ �นวน 888.83 ล้านบาท
หรือร้อยละ 45 ของกำ�ไรสุทธิปี 2555 ซึ่งกปภ.ได้ประมาณการเงินนำ�ส่งรัฐไว้จำ�นวน 1,923.07 ล้านบาท ยังไม่ได้นำ�ส่งคลังและบันทึกไว้ใน
บัญชีเงินนำ�ส่งรัฐค้างจ่าย
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ในปี 2554 กระทรวงการคลังให้ กปภ.นำ�เงินส่งรัฐจากกำ�ไรสุทธิปี 2553 จำ�นวน 1,405.50 ล้านบาท เพิ่มจากที่ได้ประมาณ
การไว้เป็นเงิน 156.24 ล้านบาท กปภ.ได้นำ �ส่งคลังครบแล้วทั้งจำ�นวน และได้ประมาณการเงินนำ�ส่งรัฐจากกำ�ไรสุทธิปี 2554 ในอัตราร้อยละ 45
เป็นจำ�นวนเงิน 1,040.87 ล้านบาท

6. การชดเชยค่าดำ�เนินการในการให้บริการเชิงสังคม

		 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 เรื่อง การอุดหนุน
การดำ�เนินงาน/โครงการของรัฐวิสาหกิจในการให้บริการประชาชน โดยมอบให้สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปหารือ
กับกระทรวงการคลัง และสำ�นักงบประมาณว่าในกรณีที่เป็นนโยบายของรัฐที่ให้รัฐวิสาหกิจดำ�เนินการหรือขยายขอบเขตการดำ�เนินการแผนงาน/โครงการ
เพื่อให้บริการประชาชน ทำ�ให้มูลค่าการลงทุนสูงเกินจุดคุ้มทุนที่รัฐวิสาหกิจบริหารได้ในเชิงธุรกิจ รัฐจะสนับสนุนเงินลงทุนส่วนเกินนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รัฐวิสาหกิจที่มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ขอให้กระทรวงการคลังร่วมกับสำ�นักงบประมาณ และหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง รับไปปรับปรุงโครงสร้าง
ของรัฐวิสาหกิจ แยกรายรับ-รายจ่าย ให้ชัดเจนว่าการดำ�เนินงานมีเงินลงทุนเท่าไร อัตราค่าบริการที่ประชาชนสมควรรับภาระเองเท่าไร ส่วนที่เกิน
ความสามารถประชาชน รัฐวิสาหกิจนั้นต้องรับภาระในฐานะบริการทางสังคมและเกินกว่าอัตราค่าตอบแทนต่อเงินลงทุน (IRR) ที่เหมาะสม รัฐต้อง
รับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยให้แก่รัฐวิสาหกิจทั้งหมด
		 ต่อมาการชดเชยดังกล่าวให้ปฏิบัติตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2551 ใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2551 การจ่ายชดเชยผลขาดทุนให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ดำ�เนินบริการสาธารณะในรูปของเงินงบประมาณตามจำ�นวนส่วนต่าง
ระหว่างราคาค่าบริการทีร่ ฐั กำ�หนดกับต้นทุนทีไ่ ม่รวมถึงค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้ไปในการผลิตสินค้าหรือให้บริการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริการสาธารณะ และค่าใช้จา่ ยอันเกิดจาก
การบริหารจัดการที่ผิดพลาดของรัฐวิสาหกิจ ในปี 2554 ได้ยกเลิกระเบียบฯ ดังกล่าว และให้ปฏิบัติตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้
เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป
		 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้แก้ไขหลักเกณฑ์การพิจารณาการขอรับเงินชดเชยฯ ของ กปภ. ประจำ�ปีงบประมาณ
2552 โดยแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอรับเงินชดเชยฯ ของ กปภ. ปีงบประมาณ 2551 เนื่องจากการพิจารณาขอรับเงินชดเชยไม่สามารถปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2551
		 การประปาส่วนภูมิภาค ได้รับอนุมัติเงินชดเชยค่าดำ�เนินการในการให้บริการเชิงสังคมจากคณะรัฐมนตรี ดังนี้
		 1. เงินชดเชยค่าดำ�เนินการในการให้บริการเชิงสังคมประจำ�ปีงบประมาณ 2547 บันทึกรับรูเ้ ป็นรายได้ในปีงบประมาณ 2548 จำ�นวนเงิน 482.57 ล้านบาท
		 2. เงินชดเชยค่าดำ�เนินการในการให้บริการเชิงสังคมประจำ�ปีงบประมาณ 2548 บันทึกรับรูเ้ ป็นรายได้ในปีงบประมาณ 2549 จำ�นวนเงิน 609.59 ล้านบาท
		 3. เงินชดเชยค่าดำ�เนินการในการให้บริการเชิงสังคมประจำ�ปีงบประมาณ 2549 บันทึกรับรูเ้ ป็นรายได้ในปีงบประมาณ 2550 จำ�นวนเงิน 963.69 ล้านบาท
		 4. เงินชดเชยค่าดำ�เนินการในการให้บริการเชิงสังคมประจำ�ปีงบประมาณ 2550 บันทึกรับรูเ้ ป็นรายได้ในปีงบประมาณ 2551 จำ�นวนเงิน 1,011.07 ล้านบาท
		 5. เงินชดเชยค่าดำ�เนินการในการให้บริการเชิงสังคมประจำ�ปีงบประมาณ 2551 บันทึกรับรูเ้ ป็นรายได้ในปีงบประมาณ 2552 จำ�นวนเงิน 980.15 ล้านบาท
		 6. เงินชดเชยค่าดำ�เนินการในการให้บริการเชิงสังคมประจำ�ปีงบประมาณ 2552 บันทึกรับรูเ้ ป็นรายได้ในปีงบประมาณ 2553 จำ�นวนเงิน 802.80 ล้านบาท
		 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 รายได้เงินชดเชยเชิงสังคมค้างรับ จำ�นวนเงิน 1,001.93 ล้านบาท และ 2,794.02 ล้านบาท
เป็นเงินชดเชยค่าดำ�เนินการในการให้บริการเชิงสังคมประจำ�ปีงบประมาณ 2550 2551 และ 2552 ประกอบด้วย รายได้เงินชดเชยเชิงสังคมค้างรับที่มีกำ�หนดรับภายใน 1 ปี จำ�นวน 991.93 ล้านบาท และ 1,792.09 ล้านบาท ตามลำ�ดับ และรายได้เงินชดเชยเชิงสังคมค้างรับ-ที่มีกำ�หนดรับมากกว่า 1 ปี
จำ�นวน 10.00 ล้านบาท และ 1,001.93 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

7. ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

		 กปภ. มีคดีถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย เพียง วันที่ 30 กันยายน 2555 จำ�นวน 32 คดี คดีมีทุนทรัพย์ 24 คดี จำ�นวนเงิน 163.35 ล้านบาท คดีไม่มี
ทุนทรัพย์ 8 คดี มีรายละเอียด ดังนี้
		 1. คดีฟ้องร้องผิดสัญญาจ้าง จำ�นวน 7 คดี มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 5 คดี จำ�นวน 37.17 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 2 คดี
ศาลปกครองสูงสุด 2 คดี และศาลแรงงาน 1 คดี ส่วนคดีไม่มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 2 คดี อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 1 คดี และศาลแรงงาน 1 คดี
		 2. คดีฟ้อง กปภ. ให้ทบทวนข้อสัญญาไม่เป็นธรรม ขอคืนค่าปรับ จำ�นวน 13 คดี มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง10 คดี จำ�นวน 49.77 ล้านบาท คดีอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 5 คดี ศาลปกครอง 3 คดี ทำ�บันทึกร่วมระหว่าง กปภ. กับ การรถไฟแห่งประเทศไทยให้อัยการพิจารณา 1 คดี
และนัดพยาน/ผู้เกี่ยวข้อง ไปให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่สำ�นักงานอัยการพิเศษฝ่ายการยุติคดีแพ่ง1 1 คดี ส่วนคดีไม่มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 3 คดี อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 1 คดี ศาลปกครอง 1 คดี และศาลแพ่ง 1 คดี
		 3. คดีความผิดละเมิด จำ�นวน 11 คดี มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 9 คดี จำ�นวน 76.41 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
1 คดี ศาลอุทธรณ์ 1 คดี ศาลปกครองสูงสุด 3 คดี ศาลปกครอง 1 คดี และ ศาลจังหวัด 3 คดี ส่วนคดีไม่มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 2 คดี อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองกลาง 2 คดี
		 4. คดีเพิกถอนคำ�สั่งทางปกครอง การกระทำ�ที่ไม่ชอบด้วยเหตุผล จำ�นวน 1 คดี เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ตามฟ้องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองกลาง
		 อย่างไรก็ดี กปภ. ได้ตงั้ สำ�รองสำ�หรับผลเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากผลของคดีดงั กล่าวไว้ในงบการเงิน เป็นจำ�นวนเงิน 8.73 ล้านบาท ซึง่ ฝ่ายบริหาร
ของ กปภ.ได้พิจารณาแล้วเพียงพอต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
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8. โครงการเอกชนร่วมลงทุน
		 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 กปภ. มีสัญญาให้เอกชนร่วมลงทุน รวม 12 โครงการ ดังนี้
โครงการ
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ระยะเวลาของ
บริษัทเอกชน
เงื่อนไขในสัญญา
ที่		
สัญญา
ที่ร่วมลงทุน
			
ปี/ลงวันที่
1
โครงการให้สิทธิดำ�เนินการผลิตและ
25 ปี
บริษัท ประปาปทุมธานี - สัญญาตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2541 - 14 ต.ค. 2566
		
จำ�หน่ายน้ำ�ประปา (BOOT) ให้แก่
31 ส.ค. 2538 จำ�กัด
- หลังจากวันที่สิ้นสุดสัญญาให้ถือว่า กปภ. ได้เข้าเป็นเจ้าของ
		
กปภ. ในเขตปทุมธานีและรังสิต				 ทรัพย์สินดังกล่าว
					
- กำ�หนดอัตราค่าน้ำ�ประปาตามสูตรการคำ�นวณและมีการ
						 กำ�หนดปริมาณซื้อขายน้ำ�ประปาขั้นต่ำ�
2
โครงการให้เอกชนผลิตน้ำ�ประปา
30 ปี
บริษทั เอ็กคอมธารา จำ�กัด - สัญญาตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2544 - 6 เม.ย. 2574
		
(BOO) เพื่อขายให้แก่ กปภ. ในจังหวัด 23 มิ.ย. 2542		
- กำ�หนดอัตราค่าน้ำ�ประปาตามสูตรการคำ�นวณ และมีการ
		
ราชบุรี และสมุทรสงคราม				 กำ�หนดปริมาณซื้อขายน้ำ�ประปาขั้นต่ำ� โดยให้บริษัทเป็น
						 ผู้ลงทุนในการก่อสร้าง แบ่งเป็น 2 ส่วน
						 ส่วนที่ 1 ระบบผลิตน้ำ�ประปา หากครบกำ�หนดอายุสัญญา
						 แล้ว ไม่ประสงค์จะดำ�เนินการต่อ บริษัทจะต้องเสนอขายให้
						 กปภ.
						 ส่วนที่ 2 สถานีจ่ายน้ำ�ที่สำ�นักงานประปาดำ�เนินสะดวก
		
				 และสมุทรสงคราม บริษัทจะต้องยกกรรมสิทธิ์ในสิ่งก่อสร้าง
						 ทั้งหมดให้แก่ กปภ. โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ นับแต่วันที่
						 บริษัทก่อสร้างแล้วเสร็จ
3
โครงการสัญญาซื้อขายน้ำ�ประปา
10 ปี
บริษทั รีไควร์ คอนสตรัคชัน่ - สัญญาตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2543 - 14 ธ.ค. 2568
		
(BOO) เพื่อสำ�นักงานประปาภูเก็ต
28 ต.ค. 2542 จำ�กัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ - สัญญาแก้ไขเพิม่ เติมให้ กปภ. รับซือ้ น้ำ�จากบริษทั เพิม่
			
สัญญาแก้ไขเพิม่ เติม เป็น บริษัท อาร์.อี.คิว. 		 และขยายระยะเวลาสัญญาออกไปเป็น 25 ปี นับจากวันส่งมอบ
			
ขยายเป็น 25 ปี วอเตอร์ เซอร์วิสเซส		 น้ำ�ประปาวันที่ 15 ธันวาคม 2543
			
27 ธ.ค. 2548
จำ�กัด)
- กำ�หนดอัตราค่าน้�ำ ประปาตามสูตรการคำ�นวณ และมีการกำ�หนด
						 ซื้อขายน้ำ�ประปาขั้นต่ำ�
4
โครงการให้สิทธิเช่าบริหารและ
30 ปี
บริษัท จัดการและพัฒนา - สัญญาตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2544 - 27 ก.พ. 2574
		
ดำ�เนินกิจการระบบประปาสัตหีบ
28 ก.ค. 2543 ทรัพยากรน้ำ�ภาคตะวันออก - บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กปภ. ในอัตรา
			
แก้ไขเพิ่มเติม
จำ�กัด (มหาชน)		 ร้อยละ 7 ของรายได้จากการจำ�หน่าย			
			
18 ต.ค. 2547			 น้ำ�ประปาและค่าบริการรายเดือน
					
- แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม มีการก่อสร้างระบบผลิตน้ำ�ประปาใหม่
						 เพิ่ม เพื่อส่งน้ำ�ประปาให้สำ�นักงานประปาพัทยา
					
- กำ�หนดอัตราค่าน้ำ�ประปาตามสูตรการคำ�นวณ และปริมาณ
						 ซื้อขายน้ำ�ประปาขั้นต่ำ�
					
- กปภ. จะต้องชำ�ระค่าตอบแทนให้กับบริษัทในอัตราค่าน้ำ�
						 ที่กำ�หนดตามปริมาณซื้อขายน้ำ�ขั้นต่ำ�ตามคุณภาพที่กำ�หนด
						 กรณีคุณภาพด้อยกว่า บริษัทจะต้องชำ�ระค่าชดเชยให้ กปภ.
						 ในอัตราร้อยละ 5 ในกรณีที่ต�่ำ กว่าเกณฑ์สงู สุด และร้อยละ 10
						 ในกรณีที่ต่ำ�กว่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุด โดยจะจ่ายผลประโยชน์
						 ตอบแทนให้แก่ กปภ. ในอัตราร้อยละ 0.01 ของรายได้จาก
						 การจำ�หน่ายน้ำ�ให้สำ�นักงานประปาพัทยา
					
- กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่นำ�มาติดตั้งและการดัดแปลงแก้ไข
						 เพิ่มเติมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กปภ. เมื่อครบอายุสัญญา
						 [ในส่วนของท่อจ่ายน้ำ� และส่วนของระบบควบคุมระยะไกล
						 (SCADA)]
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โครงการ
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ระยะเวลาของ
บริษัทเอกชน
เงื่อนไขในสัญญา
ที่		
สัญญา
ที่ร่วมลงทุน
			
ปี/ลงวันที่
5
โครงการสัญญาซื้อขายน้ำ�ประปา
30 ปี
บริษัท วีเคซีเอส
- สัญญาตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 2547 - 20 ก.ค. 2577
		
(BOO) เพื่อขาย ให้แก่สำ�นักงานประปา 21 ก.ย. 2543 (ประเทศไทย) จำ�กัด
- บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตน้ำ�ประปารวมไปถึงที่ดิน
		
ในจังหวัดนครปฐมและ		
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น		 โดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้ กปภ.
		
จังหวัดสมุทรสาคร		
บริษัท น้ำ�ประปาไทย
- กำ�หนดอัตราค่าน้ำ�ประปาตามสูตรการคำ�นวณและกำ�หนด
				
จำ�กัด (มหาชน))		 ปริมาณซื้อขายน้ำ�ประปาขั้นต่ำ�
					
- กปภ. จะต้องชำ�ระค่าตอบแทนให้กับบริษัทในอัตราค่าน้ำ�
						 ที่กำ�หนดตามปริมาณซื้อขายน้ำ�ขั้นต่ำ�ตามคุณภาพที่กำ�หนด
						 กรณีคุณภาพด้อยกว่าบริษัทจะต้องชำ�ระค่าชดเชยให้ กปภ.
						 ในอัตราร้อยละ 5 ในกรณีที่ต�่ำ กว่าเกณฑ์สงู สุด และร้อยละ 10
						 ในกรณีทตี่ ่ำ�กว่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุด
6
โครงการให้เอกชนผลิตน้ำ�ประปา
25 ปี
บริษัท ประปา
- สัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2546 - 28 ก.พ. 2571
		
(BOOT) เพื่อขายให้แก่สำ�นักงาน
7 พ.ย. 2543
นครสวรรค์ จำ�กัด
- บริษทั จะต้องโอนกรรมสิทธิใ์ ห้แก่ กปภ. เมือ่ ครบ กำ�หนดสัญญา
		
ประปานครสวรรค์ออก				 นับแต่วันเริ่มซื้อขายน้ำ�ประปา (นับจากวันที่ครบกำ�หนดระยะ
		
จังหวัดนครสวรรค์				 เวลาการตรวจสอบเพื่อรับมอบระบบผลิตน้ำ�ประปาไปอีก
						 600 วัน)
					
- บริษัทมีหน้าที่ดำ�เนินการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายกำ�ลัง
						 ผลิตของระบบผลิตน้ำ�ประปา ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
						 แต่เพียงฝ่ายเดียว รวมถึงการบริหารและจัดการส่งน้ำ�ประปา
						 ไปถึงมาตรผู้ใช้น้ำ�ในนาม กปภ.
					
- กรณีที่ กปภ. ได้สั่งให้บริษัทก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ�ประปา
						 เพิ่มเติมจากระบบจ่ายน้ำ�ประปาเดิมที่มีอยู่ ซึ่งบริษัทลงทุน
						 ไปก่อนแล้ว กปภ. จะจ่ายเงินคืนให้ในภายหลัง แต่ในกรณี
						 ที่ กปภ. ดำ�เนินการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ�ประปาเพิ่มเติมเอง
					
บริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งควบคุมอัตราน้�ำ สูญเสียในระบบจ่ายประปา
						 ที่ก่อสร้างเพิ่มเติมดังกล่าว
					
- กำ�หนดอัตราค่าน้ำ�ประปาตามสูตรการคำ�นวณ และมี
						 การกำ�หนดปริมาณซื้อขายน้ำ�ประปาขั้นต่ำ�
7
โครงการให้เอกชนผลิตน้ำ�ประปา
25 ปี
บริษัท ประปา
- สัญญาตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2546 – 31 มี.ค. 2571
		
(BOOT) เพื่อขายให้แก่สำ�นักงาน
9 พ.ย. 2543
ฉะเชิงเทรา จำ�กัด
- บริษทั จะต้องโอนกรรมสิทธิใ์ ห้แก่ กปภ. เมือ่ ครบกำ�หนดสัญญา
		
ประปาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา				 นับแต่วันเริ่มซื้อขายน้ำ�ประปา (นับจากวันที่ครบกำ�หนดระยะ
						 เวลาการตรวจสอบเพื่อรับมอบระบบผลิตน้ำ�ประปาไปอีก
						 600 วัน)
					
- บริษัทมีหน้าที่ดำ�เนินการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายกำ�ลัง
						 ผลิตของระบบผลิตน้ำ�ประปา ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่
						 เพียงฝ่ายเดียว รวมถึงการบริหารและจัดการส่งน้ำ�ประปา
						 ไปถึงมาตรผู้ใช้น้ำ�ในนาม กปภ.
					
- กรณีที่ กปภ. ได้สั่งให้บริษัทก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ�ประปา
						 เพิ่มเติมจากระบบจ่ายน้ำ�ประปาเดิมที่มีอยู่ ซึ่งบริษัทลงทุน
						 ไปก่อนแล้ว กปภ. จะจ่ายเงินคืนให้ในภายหลัง แต่ในกรณี
						 ที่ กปภ. ดำ�เนินการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ�ประปาเพิ่มเติมเอง
						 บริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งควบคุมอัตราน้�ำ สูญเสียในระบบจ่ายประปา
						 ที่ก่อสร้างเพิ่มเติมดังกล่าว
					
- กำ�หนดอัตราค่าน้ำ�ประปาตามสูตรการคำ�นวณ และมีการ
						 กำ�หนดปริมาณซื้อขายน้ำ�ประปาขั้นต่ำ�
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โครงการ
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ที่		
			

ระยะเวลาของ
สัญญา
ปี/ลงวันที่

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

เงื่อนไขในสัญญา

8
โครงการให้เอกชนผลิตน้ำ�ประปา
25 ปี
บริษัท ประปาบางปะกง - สัญญาตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2546 - 31 มี.ค. 2571
		
(BOOT) เพื่อขายให้แก่สำ�นักงาน
9 พ.ย. 2543
จำ�กัด
- บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ กปภ. เมื่อครบกำ�หนด
		
ประปาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา				 สัญญา นับแต่วันเริ่มซื้อขายน้ำ�ประปา (นับจากวันที่ครบ
						 กำ�หนดระยะเวลาการตรวจสอบเพือ่ รับมอบระบบผลิตน้�ำ ประปา
						 ไปอีก 600 วัน)
					
- บริษัทมีหน้าที่ดำ�เนินการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายกำ�ลัง
						 ผลิตของระบบผลิตน้ำ�ประปา ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่
						 เพียงฝ่ายเดียว รวมถึงการบริหารและจัดการส่งน้ำ�ประปา
						 ไปถึงมาตรผู้ใช้น้ำ�ในนาม กปภ.
					
- กรณีที่ กปภ. ได้สั่งให้บริษัทก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ�ประปา
						 เพิ่มเติมจากระบบจ่ายน้ำ�ประปาเดิมที่มีอยู่ ซึ่งบริษัทลงทุน
						 ไปก่อนแล้ว กปภ. จะจ่ายเงินคืนให้ในภายหลัง แต่ในกรณี
						 ที่ กปภ. ดำ�เนินการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ�ประปาเพิ่มเติมเอง
						 บริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งควบคุมอัตราน้�ำ สูญเสียในระบบจ่ายประปา
						 ที่ก่อสร้างเพิ่มเติมดังกล่าว
					
- กำ�หนดอัตราค่าน้�ำ ประปาตามสูตรการคำ�นวณ และมีการกำ�หนด
						 ปริมาณซื้อขายน้ำ�ประปาขั้นต่ำ�
9
		
		
		
		
		
		
		

โครงการให้เอกชนผลิตน้ำ�ประปาระบบ
15 ปี
Reverse Osmosis (RO) ตาม สัญญา 7 ก.ค. 2547
ซื้อขายน้ำ�ประปา (BOO) เพื่อขาย		
ให้แก่ สำ�นักงานประปา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำ�บนเกาะสมุย ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม
2547

บริษัท จัดการและพัฒนา - สัญญาตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 2548 - 11 พ.ค. 2563
ทรัพยากรน้ำ�ภาคตะวันออก - กำ�หนดอัตราค่าน้ำ�ประปาปรับราคาทุกปีตามสูตรการ
จำ�กัด (มหาชน) 		 คำ�นวณนับตั้งแต่วันเริ่มซื้อขายน้ำ�ประปา

10 โครงการสัญญาซื้อขายน้ำ�ประปา
15 ปี
บริษัท อินดัสเตรียล
- สัญญาตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2548 - 4 ม.ค. 2563
		
(BOO) เพื่อขายให้แก่สำ�นักงานประปา 10 ก.ย. 2547 วอเตอร์ รีซอร์ส
- กปภ. จะต้องชำ�ระค่าตอบแทนให้กับบริษัทใน อัตราค่าน้ำ�
		
พนัสนิคม และสำ�นักงานประปาบ้านบึง		
แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด		 ของปีนั้นตามปริมาณซื้อขายน้ำ�ขั้นต่ำ�ตามคุณภาพที่กำ�หนด
		
จังหวัดชลบุรี				 กรณีคุณภาพด้อยกว่า บริษัทจะต้องชำ�ระค่าชดเชยให้ กปภ.
						 ในอัตราร้อยละ 5 ในกรณีต่ำ�กว่าเกณฑ์สูงสุด และร้อยละ 10
						 ในกรณีที่ต่ำ�กว่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุด
11 โครงการสัญญาให้เอกชน ผลิตน้ำ�
25 ปี
กลุ่มบริษัท ยูยู กรุ๊ป
- สัญญาตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 2549 - 11 ก.ค. 2574
		
ประปา (BTO) เพื่อขายให้สำ�นักงาน
14 มี.ค. 2549 คอร์ซอร์เตียม ประกอบด้วย - บริษัทดำ�เนินการตามที่กำ�หนดไว้ในสัญญาด้วยค่าใช้จ่าย
		
ประปาระยอง จังหวัดระยอง		
- บริษัท ยูนิเวอร์แซล		 ของบริษัทฝ่ายเดียว ทั้งนี้ ทรัพย์สินทั้งหมดที่บริษัทได้ลงทุน
				 ยูทีลิตี้ จำ�กัด		 แล้วนั้นให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กปภ. ทันทีโดยบริษัทมีเพียง
				
- บริษทั ประปาฉะเชิงเทรา		 สิทธิ ใช้ประโยชน์เพื่อทำ�การผลิตและขายน้ำ�ประปาให้แก่
					 จำ�กัด 		 กปภ. ตลอดระยะเวลาตามสัญญา
				
- บริษทั ประปา บางปะกง - กปภ. จะชำ�ระค่าตอบแทนให้แก่บริษัทในอัตราที่กำ�หนดตาม
					 จำ�กัด		 ปริมาณซื้อขายน้ำ�ประปาขั้นต่ำ�ตามคุณภาพที่กำ�หนด
				
- บริษทั ประปานครสวรรค์ - บริษัทต้องวางหลักประกันสัญญาเริ่มต้นมีมูลค่า 6 ล้านบาท
					 จำ�กัด		 เมื่อครบ 1 ปี จะต้องนำ�หลักประกันใหม่ที่มีมูลค่าร้อยละ 5
							 ของค่าน้ำ�ประปาตามปริมาณน้ำ�ประปาขั้นต่ำ�และคืนหลัก
							 ประกันที่บริษัทได้วางไว้ก่อนหน้านี้
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โครงการ
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ที่		
			

ระยะเวลาของ
สัญญา
ปี/ลงวันที่

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

เงื่อนไขในสัญญา

12 โครงการสัญญาซื้อขายน้ำ�ประปา
20 ปี
บริษัท ยูนิเวอร์แซล
- สัญญาตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2552 - 30 พ.ย. 2572		
		
(BOO) เพื่อขายให้แก่ กปภ. สาขาชลบุรี 3 มิ.ย. 2552
ยูทิลิตี้ส์ จำ�กัด
- บริษัทลงทุนด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทเองทั้งสิ้น
					
- กปภ. จะต้องชำ�ระค่าตอบแทนให้กับบริษัทในอัตราค่าน้ำ�ของ
						 ปีนั้นตามปริมาณซื้อขายน้ำ�ขั้นต่ำ�ตามคุณภาพที่กำ�หนด
						 กรณีคุณภาพด้อยกว่ามาตรฐานบริษัทไม่สามารถดำ�เนินการ
						 ส่งมอบน้ำ�ประปาได้ตามปริมาณที่กำ�หนดของแต่ละช่วงเวลา
						 (ยกเว้นเหตุสุดวิสัยตามสัญญา) บริษัทจะต้องชำ�ระค่าชดเชย
						 ให้ กปภ. ใน อัตราร้อยละ 10 ของปริมาณน้�ำ ประปาทีต่ อ้ งการ
						 ซื้อต่อวันในช่วงเวลานั้น คูณด้วยอัตราค่าน้ำ�ประปาที่รวมภาษี
						 มูลค่าเพิ่มของช่วงเวลานั้น คูณด้วยจำ�นวนวันนับตั้งแต่วันที่
						 ตรวจพบว่าน้ำ�ประปามีคุณภาพต่ำ�กว่ามาตรฐาน จนถึงวันที่
						 แก้ไขแล้วเสร็จ ในรอบเดือนใดๆ ตลอดระยะเวลาตามสัญญา
					
- บริษัทต้องวางหลักประกันสัญญาในวันทำ�สัญญาอัตรา
						 ร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินลงทุนงานนี้ เมือ่ บริษทั นำ�หลักประกัน
						 เป็นหนังสือค้ำ�ประกันของธนาคารฉบับใหม่ใน ปีแรกตั้งแต่
						 วันเริ่มซื้อขายน้ำ�ประปาและในรอบปีต่อๆ ไป จำ�นวนไม่น้อย
						 กว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าค่าน้ำ�ประปาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
						 ตามปริมาณน้ำ�ที่ กปภ. ต้องซื้อตามปริมาณขั้นต่ำ�รวมทั้งปี
						 ของแต่ละปี มาเปลี่ยนแทนฉบับเดิมและ/หรือพ้นภาระผูกพัน
						 ตามสัญญา
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		 อนึ่ง ตามที่ กปภ. ได้ทำ�สัญญาให้เอกชนผลิตน้ำ�ประปาเพื่อขายให้แก่ กปภ.ที่สำ�นักงานประปาระยอง จังหวัดระยอง กับกลุ่มบริษัท ยูยู กรุ๊ป
คอนเซอร์เตียม สัญญาเลขที่ ฝกม.4/1549 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2549 โครงการตามสัญญาดังกล่าวได้ถูกฟ้องคดีโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชน และศาลปกครองระยองได้พิจารณาพิพากษา ให้เพิกถอนกระบวนการคัดเลือกเอกชนให้ผลิตน้ำ�ประปา เพื่อขายให้แก่ กปภ. ในพื้นที่
ของสำ�นักงานประปาระยอง จังหวัดระยอง และเพิกถอนสัญญาเลขที่ ฝกม.2/2549 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2549 อันเนื่องมาจากกระบวนการคัดเลือก
ไม่ชอบด้วยกฎหมายนับแต่วันที่มีคำ�พิพากษา ต่อมากปภ. ได้ดำ�เนินการอุทธรณ์คำ�พิพากษาดังกล่าว และศาลปกครองสูงสุดได้มีคำ�สั่งกำ�หนดให้
วันที่ 22 มิถุนายน 2555 เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง และหากศาลปกครองสูงสุดมีคำ �พิพากษายกเลิกสัญญาให้เอกชนผลิตน้ำ�ประปา
เพื่อขายให้แก่ กปภ.ทำ�ให้ต้องมีการโอนทรัพย์สินในสัญญาคืนต่อกัน โดยมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จำ�นวน 318.80 ล้านบาท

9. การจัดประเภทรายการใหม่

		 งบการเงิ น สำ � หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 กั น ยายน 2554 ได้ จั ด ประเภทรายการใหม่ บ างรายการ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการเปรี ย บเที ย บ
กับงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ดังนี้

		
				
				
				
				

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี		
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัด
รายการ
หลังจัด
ประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ ประเภทรายการ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
598.14
ลูกหนี้ค่าน้ำ�-สุทธิ
253.74
(253.74)
รายได้ค้างรับ		
28.15
(28.15)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
336.96
(336.96)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
1,605.29
เจ้าหนี้การค้า		
1,408.22
(1,408.22)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
560.01
(217.78)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
93.47
ประมาณการหนี้สิน
101.75
(101.75)
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
8.28

10. การอนุมัติงบการเงิน

		 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการผู้มีอำ�นาจของ กปภ. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556
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598.14
1,605.29
342.23
93.47
8.28

Report of Auditor

( OFFICIAL TRANSLATION)

To PWA’s Board of Directors
The Office of the Auditor General has audited the accompanying statements of financial position,
in which the equity method is applied, and the separate statements of financial position of the Provincial
Waterworks Authority (PWA) as at September 30, 2012 and 2011, and the statements of comprehensive
income, changes in equity and cash flows of the financial statements, in which the equity method
is applied, and the separate financial statements of PWA for the years then ended. These financial
statements are the responsibility of PWA’s management as to their correctness and the completeness
of the presentation. The Office of the Auditor General’s responsibility is to express an opinion on these
financial statements based on its audits.
The Office of the Auditor General conducted its audits in accordance with generally accepted
auditing standards. Those standards require that the Office of the Auditor General plan and perform
the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material
misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and
disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used
and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements
presentation. The Office of the Auditor General believes that its audits provide a reasonable basis for its
opinion.
In the Office of the Auditor General’s opinion, the financial statements referred to above
present fairly, in all material respects, PWA’s financial position as at September 30, 2012 and 2011, and the
result of its operations and its cash flows for the years then ended in accordance with generally accepted
accounting principles.
In compliance with the disclosures in Note 3 and Note 9 to the financial statements, PWA
has adopted revised and new financial reporting standards issued by the Federation of Accounting
Professions requiring that PWA practice on its financial statements based on the referred standards that
are effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2011 onward, for the preparation and
presentation of these financial statements. The financial statements for the year ended September 30,
2011, are presented, for a comparison, in a new pattern in order to be in conformity with the financial
statements for the year ended September 30, 2012.
Mrs. Manee Vacharakitja
Director of Financial Audit Office 13

Office of the Auditor General

Ms. Sirirat Wong-Urai
Specialist Auditor Acting
for Group Director

26 September 2013
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Provincial Waterworks Authority /
Statement
of
Financial
Position
As At 30 September 2012 and 2011
			 Unit : Baht

Notes

Financial Statements in which Separate Financial Statements
the equity method is applied
2012
2011
2012
2011
(Adjustment)		(Adjustment)

ASSETS
CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents
4.1 5.1
4,460,011,029 3,706,930,034
Temporary investments 		
2,296,798,902
560,614,612
Trade and other accounts receivables
4.2 5.2
708,428,894
599,401,607
Ministry of Finance receivables - water fee burden
5.3
- 1,673,312,590
PSO compensation income receivables - received			
		 within 1 year
6
991,924,300 1,792,091,700
Remaining supplies
4.3 5.4
226,689,912
214,884,878
Pipeline installation under implementation
4.10.2
55,112,465
30,773,493
TOTAL CURRENT ASSETS		
8,738,965,502 8,578,008,914

NON-CURRENT ASSETS

Investments in associates
4.4 5.5
Other long-term investments
4.4 5.5
PSO compensation income receivables - received
		 in over 1 year
4.10.10 6
Advance payment for construction		
Assets under construction
5.7
Property, buildings and equipment
4.6 4.7 5.8
Right to use government property
4.7 4.8 5.9
Intangible assets
4.6 4.7 5.10
Other non-current assets
5.11
TOTAL NON-CURRENT ASSETS		
TOTAL ASSETS		

2,849,866,542
24,026,200

2,686,889,080
24,026,200

4,460,011,029
2,296,798,902
708,428,894
-

3,706,930,034
560,614,612
599,401,607
1,673,312,590

991,924,300 1,792,091,700
226,689,912
214,884,878
55,112,465
30,773,493
8,738,965,502 8,578,008,914
1,091,200,000
24,026,200

1,091,200,000
24,026,200

10,000,000 1,001,924,300
10,000,000 1,001,924,300
404,970,871
526,663,523
404,970,871
526,663,523
7,431,921,560 5,862,476,878 7,431,921,560 5,862,476,878
63,574,122,356 61,960,078,870 63,574,122,356 61,960,078,870
217,605,539
156,553,389
217,605,539
156,553,389
33,483,766
38,301,376
33,483,766
38,301,376
271,446,670
268,609,363
271,446,670
268,609,363
74,817,443,504 72,525,522,979 73,058,776,962 70,929,833,899
83,556,409,006 81,103,531,893 81,797,742,464 79,507,842,813

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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			 Unit : Baht

LIABILITIES AND EQUITIES
CURRENT LIABILITIES

Notes

Trade and other accounts payables
5.12
Expenses obligations
5.13
Outstanding remittance to the Ministry of Finance
5.25
Board director and employee bonus obligaions		
Advance amount received for pipeline installation
4.10.2
Liabilities under finance lease agreements due in 1 year 5.14
Long-term loans from financial institutions due in 1 year 5.18
PWA's bonds due in 1 year
5.16
Other current liabilities
5.15
TOTAL CURRENT LIABILITIES		

NON-CURRENT LIABILITIES

Financial Statements in which Separate Financial Statements
the equity method is applied
2012
2011
2012
2011
(Adjustment)		(Adjustment)
1,883,225,887
1,151,232,858
1,923,070,000
407,499,866
420,279,798
337,200,659
1,800,000,000
470,304,820
8,392,813,888

1,605,286,253
936,174,287
1,040,870,000
198,212,227
359,493,131
296,113,264
863,181,100
2,000,000,000
342,233,204
7,641,563,466

1,883,225,887 1,605,286,253
1,151,232,858
936,174,287
1,923,070,000 1,040,870,000
407,499,866
198,212,227
420,279,798
359,493,131
337,200,659
296,113,264
863,181,100
1,800,000,000 2,000,000,000
470,304,820
342,233,204
8,392,813,888 7,641,563,466

Liabilities under finance lease agreements
5.14
15,491,935,816 15,828,538,307 15,491,935,816 15,828,538,307
Long-term loans from financial institutions - net
5.18
810,131,490
810,131,490
PWA's bonds - net
5.16
10,200,000,000 10,150,000,000 10,200,000,000 10,150,000,000
Unearned income from the private sector's
		 donated assets
4.10.7 4.10.9 5.22 1,419,782,224 1,202,310,691 1,419,782,224 1,202,310,691
Unearned income from the public sector's
		 donated assets
4.10.9 5.22
1,891,426,015 1,770,101,029 1,891,426,015 1,770,101,029
Unearned government fund income
4.10.8 5.22
9,969,508,671 9,587,508,008 9,969,508,671 9,587,508,008
Employee Benefit Obligations
4.12 4.13 5.19
1,125,162,478
93,471,990 1,125,162,478
93,471,990
Provisions from litigation
5.20
8,730,292
8,278,084
8,730,292
8,278,084
Provisions from privatization contracts
5.21
5,050,838,191 5,045,047,387 5,050,838,191 5,045,047,387
Long-term guarantee fund
5.17
1,485,814,206 1,370,677,661 1,485,814,206 1,370,677,661
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES		
46,643,197,893 45,866,064,647 46,643,197,893 45,866,064,647
TOTAL LIABILITIES		
55,036,011,781 53,507,628,113 55,036,011,781 53,507,628,113
EQUITIES
5.23					
Initial capital 		
2,204,438,020 2,204,438,020 2,204,438,020 2,204,438,020
Government fund		
30,919,654,450 30,919,348,871 30,919,654,450 30,919,348,871
Total equities		
33,124,092,470 33,123,786,891 33,124,092,470 33,123,786,891
Unappropriated retained earnings (loss)		
(5,054,065,160) (5,979,619,790) (6,362,361,787) (7,123,572,191)
Other components of the owners' equity		
450,369,915
451,736,679
TOTAL EQUITIES		
28,520,397,225 27,595,903,780 26,761,730,683 26,000,214,700
TOTAL LIABILITIES AND EQUITIES		
83,556,409,006 81,103,531,893 81,797,742,464 79,507,842,813
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
(Ms. Ajchariya Apaiwongse)
Director, Finance and Accounting Department

(Mrs. Ratana Kitchawan)
Governor
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Provincial Waterworks Authority /
Statement
of
Comprehensive
Income
For the Years Ended 30 September 2012 and 2011
			 Unit : Baht

Notes

Financial Statements in which Separate Financial Statements
the equity method is applied
2012
2011
2012
2011
(Adjustment)		(Adjustment)

REVENUES

Income from water sales and services
4.10.1
19,488,179,210 16,578,685,564 19,488,179,210 16,578,685,564
Income from pipeline installation
4.10.2
1,686,435,393 1,559,391,044 1,686,435,393 1,559,391,044
TOTAL REVENUES		
21,174,614,603 18,138,076,608 21,174,614,603 18,138,076,608
EXPENSES						
Operating and administrative expenses		
15,040,185,146 13,664,490,437 15,040,185,146 13,664,490,437
Costs of pipeline installation		
1,310,890,794 1,208,935,515 1,310,890,794 1,208,935,515
TOTAL EXPENSES		
16,351,075,940 14,873,425,952 16,351,075,940 14,873,425,952
Gain (loss) on operation		
4,823,538,663 3,264,650,656 4,823,538,663 3,264,650,656
Other incomes
4.10.3-4.10.9
1,063,285,043
911,535,181 1,063,285,043
911,535,181
Dividend income		
12,393,515
10,799,777
346,793,515
258,255,777
Other expenses		
125,651,558
158,723,877
125,651,558
158,723,877
Finance costs
4.11
2,243,013,932 1,902,760,384 2,243,013,932 1,902,760,384
Share of gain (loss) from investments in associates		
498,744,226
352,564,313
Profit for the year		
4,029,295,957 2,478,065,666 3,864,951,731 2,372,957,353
Other comprehensive income (loss):			
Share of other comprehensive gain (loss) of associates		
(1,366,764)
(1,367,568)
Other comprehensive income (loss) - net 		
(1,366,764)
(1,367,568)
Total comprehensive income for the years		
4,027,929,193 2,476,698,098 3,864,951,731 2,372,957,353
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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15,840,910
15,840,910
(1,367,568)
-

437,263,337
437,263,337
-

453,104,247
453,104,247
(1,367,568)
-

Unit : Baht

- (14,012,879,304)
- 1,038,844,088
2,204,438,020 30,914,556,797 33,118,994,817 (7,376,302,388)
115,726,932
- (1,197,110,000)
4,792,074
4,792,074
- 2,478,065,666

(14,012,879,304)
1,491,948,335
26,195,796,676
115,726,932
(1,197,110,000)
4,792,074
(1,367,568)
2,478,065,666

2,204,438,020 30,919,348,871 33,123,786,891 (5,979,619,790) 14,473,342 437,263,337 451,736,679 27,595,903,780
										
Balance - as at 1 October 2011 		 2,204,438,020 30,919,348,871 33,123,786,891 (5,979,619,790) 14,473,342 437,263,337 451,736,679 27,595,903,780
Effects of changes in accounting policies through
retroactive adjustment
3
- (1,060,031,327)
- (1,060,031,327)
Balance - as at 1 October 2011 (after adjustment) 		 2,204,438,020 30,919,348,871 33,123,786,891 (7,039,651,117) 14,473,342 437,263,337 451,736,679 26,535,872,453
Adjusted remittance to the Ministry of Finance		
- (2,043,710,000)
- (2,043,710,000)
Increase in government funds		
305,579
305,579
305,579
Adjustment of investment in associates by equity method		
(1,366,764)
(1,366,764)
(1,366,764)
Total comprehensive income (loss) for the year		
- 4,029,295,957
- 4,029,295,957
Balance as at 30 September 2012		
2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470 (5,054,065,160) 13,106,578 437,263,337 450,369,915 28,520,397,225
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.		

Balance as at 30 September 2011 		

Cumulative effect of the changes in accounting policies
3
Adjustment of investments in associates by equity method		
Balance - as at 1 October 2010 (after adjustment)		
Cumulative effect of the changes in accounting policies
3
Adjusted remittance to the Ministry of Finance		
Increase in government funds		
Adjustment of investments in associates by equity method		
Total comprehensive income (loss) for the year		

Financial Statements in which the equity method is applied
Cost
Other components of equity
						
Other
Incurred by
					 Unappropriated components shareholding
Other			
					
retained earnings income Assets of surplus components
Total
		
Initial
Government
Total
(losses) transferred from share values
of equity
Notes
capital
grants
capital
(Adjustment) customers-net
Balance - as at 1 October 2010		
2,204,438,020 30,914,556,797 33,118,994,817 5,597,732,828
- 38,716,727,645

Provincial Waterworks Authority /
Statement
of
Change
in
Equity
For the Years Ended 30 September 2012 and 2011
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3
Balance - as at 1 October 2010 (after adjustment)		
2,204,438,020
Cumulative effect of changes in accounting policies
through retroactive adjustment
3
Adjusted remittance to the Ministry of Finance		
Increase in government funds		
Total comprehensive income (loss) for the year		
Balance as at 30 September 2011 		
2,204,438,020
Balance - as at 1 October 2011 		
2,204,438,020
Effect of changes in accounting policies through
immediate adjustment
3
Balance - as at 1 October 2011 (after adjustment)		
2,204,438,020
Adjusted remittance to the Ministry of Finance		
Increase in government funds		
Total comprehensive income (loss) for the year		
Balance as at 30 September 2012		
2,204,438,020
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Cumulative effect of changes in accounting policies

- (14,012,879,304)
- 24,703,848,341
115,726,932
- (1,197,110,000)
4,792,074
- 2,372,957,353
- 26,000,214,700
- 26,000,214,700
- (1,060,031,327)
- 24,940,183,373
- (2,043,710,000)
305,579
- 3,864,951,731
- 26,761,730,683

- (14,012,879,304)
30,914,556,797 33,118,994,817 (8,415,146,476)

- 115,726,932
- (1,197,110,000)
4,792,074
4,792,074
- 2,372,957,353
30,919,348,871 33,123,786,891 (7,123,572,191)
30,919,348,871 33,123,786,891 (7,123,572,191)
- (1,060,031,327)
30,919,348,871 33,123,786,891 (8,183,603,518)
- (2,043,710,000)
305,579
305,579
- 3,864,951,731
30,919,654,450 33,124,092,470 (6,362,361,787)

Separate Financial Statements
					
Unappropriated Total Other		
		 Initial
Government
Total
retained
components
Total
Notes
capital
grants
capital
earnings
of equity
Balance - as at 1 October 2010 		
2,204,438,020 30,914,556,797 33,118,994,817 5,597,732,828
- 38,716,727,645

									
				
Unit : Baht

Provincial Waterworks Authority /
Statement
of
Change
in
Equity
For the Years Ended 30 September 2012 and 2011

Provincial Waterworks Authority /
Statement
of
Cash
Flows
For the Years Ended 30 September 2012 and 2011
			 Unit : Baht

Cash flows from operating activities

Financial Statements in which Separate Financial Statements
the equity method is applied
2012
2011
2012
2011
(Adjustment)		 (Adjustment)

Net earnings		
4,029,295,957 2,478,065,666 3,864,951,731 2,372,957,353
Adjustments to reconcile net earnings as cash from (used in) 					
		 Adjustments to reconcile net earnings as cash from (used in)
		 operating activities						
			 Depreciation		
3,389,650,536 3,268,939,605 3,389,650,536 3,268,939,605
		 Allowance for impairment of fixed assets		
71,994,657
150,552,659
71,994,657
150,552,659
		 Right to use amortised government property		
10,033,383
15,304,465
10,033,383
15,304,465
		 (reversed) impairment of right to use government property
(946,328)
964,366
(946,328)
964,366
		 Amortization of intangible assets		
12,723,121
12,086,597
12,723,121
12,086,597
		 Impairment loss of intangible assets		
8,106
293,730
8,106
293,730
		 Assets under construction are amortised as expenses		
8,581,917
7,135,000
8,581,917
7,135,000
		 Loss from disposal and amortisation of fixed assets		
78,800,141
78,998,058
78,800,141
78,998,058
		 Allowance for revaluation and obsolete materials and supplies
822,182
1,052,823
822,182
1,052,823
		 Employee benefit expenses		
(28,340,840)
(10,993,930)
(28,340,840)
(10,993,930)
		 Bad debts		
519,592
1,346,091
519,592
1,346,091
		 Doubtful accounts		
13,433,473
10,866,554
13,433,473
10,866,554
		 Private sector donation income		
(156,613,576) (142,865,834) (156,613,576) (142,865,834)
		 Public sector donation income		
(88,051,200)
(84,862,949)
(88,051,200)
(84,862,949)
		 Unearned government fund income		
(386,624,821) (341,181,677) (386,624,821) (341,181,677)
		 Dividend income		
(12,393,515)
(10,799,777) (346,793,515) (258,255,777)
		 Loss (gain) from missing fixed assets pending investigation
(6,468,114)
6,547,913
(6,468,114)
6,547,913
		 Loss (gain) from missing materials and supplies pending
			 investigation		
(339,766)
347,646
(339,766)
347,646
		 Damage from deficit in cash		
79,040
79,040
		 Miscellaneous income (Purchase of durable supplies)
(372,742)
(372,742)
		 Private sector donation income
(372,300)
(372,300)
		 Bonus paid to Board directors and employees		
408,516,876
200,733,812
408,516,876
200,733,812
		 Provisions from litigation		
452,208
8,278,084
452,208
8,278,084
		 Provisions from privatization contracts		
5,790,803 (326,440,209)
5,790,803 (326,440,209)
		 Share of income from investments by the equity method - net
(498,744,226) (352,564,313)
		 Interest income		
(140,101,436) (101,033,686) (140,101,436) (101,033,686)
		 Interest expenses		
2,243,013,932 1,902,760,384 2,243,013,932 1,902,760,384

Earnings from operating activities before changes in assets
		and liabilities		
8,955,092,102 6,772,786,036 8,955,092,102 6,772,786,036
		 Operating assets (increase) decrease						
			 Water fees and trade accounts receivables 		
(114,481,425) 446,682,974
		 Remaining materials and supplies		
(11,351,101)
(6,761,261)
		 Pipeline installation under implementation		
(24,338,972)
(12,299,284)
		 Ministry of Finance receivables - water fee burden		
1,673,312,590 1,294,040,174
		 Accrued public service obligation (PSO) compensation income 1,792,091,700
		 Other non-current assets		
(2,837,306)
331,783
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(114,481,425) 446,682,974
(11,351,101)
(6,761,261)
(24,338,972)
(12,299,284)
1,673,312,590 1,294,040,174
1,792,091,700
(2,837,306)
331,783
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Provincial Waterworks Authority /
Statement
of
Cash
Flows
For the Years Ended 30 September 2012 and 2011
			 Unit : Baht

Financial Statements in which Separate Financial Statements
the equity method is applied
2012
2011
2012
2011
(Adjustment)		 (Adjustment)

Operating liabilities increase (decrease)						

		
		
		
		
		
		
		

Trade and other accounts payables		
277,939,634
116,190,652
277,939,634
116,190,652
Expenses obligations		
216,446,137
(18,818,104)
216,446,137
(18,818,104)
Board director and employee bonus obligations		
(199,229,237) (304,073,362) (199,229,237) (304,073,362)
Advance amount received for pipeline installation		
60,786,667
94,199,444
60,786,667
94,199,444
Long-term guarantee fund		
115,136,545
110,118,169
115,136,545
110,118,169
Other current liabilities		
128,071,616
61,755,425
128,071,616
61,755,425
Net cash from operating activities		
12,866,638,950 8,554,152,646 12,866,638,950 8,554,152,646
Cash flows from investing activities						
		 Interest reception		
138,273,900
88,170,938
138,273,900
88,170,938
		 Temporary investments increase		
(1,736,184,290) (116,218,005) (1,736,184,290) (116,218,005)
		 Dividend income		
346,793,515
258,255,777
346,793,515
258,255,777
		 Advance amount received for construction decreases		
121,692,651
86,117,827
121,692,651
86,117,827
		 Payment of durable supply purchases		
(400,873,344) (352,521,109) (400,873,344) (352,521,109)
		 Assets under construction increase		
(5,764,987,762) (6,468,419,252) (5,764,987,762) (6,468,419,252)
		 Right to use government property increases		
(72,376,943)
(72,376,943)
		 Intangible assets increase		
(2,430,290)
(2,653,391)
(2,430,290)
(2,653,391)
		 Amount received from assets disposal		
12,342,728
4,107,185
12,342,728
4,107,185
		 Net cash used in investing activities		
(7,357,749,835) (6,503,160,030) (7,357,749,835) (6,503,160,030)
Cash flows from financing activities						
		 Interest payment		
(683,524,462) (314,834,699) (683,524,462) (314,834,699)
		 Amount received from government fund budget increases
305,579
4,792,074
305,579
4,792,074
		 Liabilities under finance lease agreements decrease		
(1,856,392,131) (1,839,470,291) (1,856,392,131) (1,839,470,291)
		 Unearned government fund income increases		
768,625,484
850,228,747
768,625,484
850,228,747
		 Long-term loans		
810,131,490
810,131,490
		 Amount received from bonds		
1,850,000,000 3,650,000,000 1,850,000,000 3,650,000,000
		 Repayment of long-term loans		
(1,673,312,590) (1,277,818,900) (1,673,312,590) (1,277,818,900)
		 Repayment of bonds		
(2,000,000,000) (1,850,000,000) (2,000,000,000) (1,850,000,000)
		 Remittance to the Ministry of Finance		
(1,161,510,000) (1,405,500,000) (1,161,510,000) (1,405,500,000)
		 Net cash used in financing activities		
(4,755,808,120) (1,372,471,579) (4,755,808,120) (1,372,471,579)
Net increase in cash and cash equivalents		
753,080,995 678,521,037
753,080,995 678,521,037
Cash and cash equivalents at beginning of the year		
3,706,930,034 3,028,408,997 3,706,930,034 3,028,408,997
Cash and cash equivalents at end of the year		
4,460,011,029 3,706,930,034 4,460,011,029 3,706,930,034
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Provincial Waterworks Authority /
Notes
to
Financial
Statements
For the Years Ended 30 September 2012 and 2011
1. ESTABLISHMENT AND OBJECTIVE

		 Provincial Waterworks Authority (PWA) is a state enterprise established in accordance with the government policy
to improve and expand provincial waterworks by transferring provincial waterworks and construction authorities of
the Department of Public Works under the Ministry of Interior and rural waterworks and construction authorities of
the Department of Public Health under the Ministry of Public Health to establish the Provincial Waterworks Authority
under the Ministry of Interior by the Provincial Waterworks Authority Act A.D.1979 as at 28 February 1979 to operate
and support waterworks business by raw water survey and procurement, delivery and sale of water supply, including
other water-related businesses, for the sake of providing infrastructural services to the people through the consideration
of the state’s benefits and public health.
PWA’s head office is situated at 72 Changwattana 1 Laksi, Bangkok 10210.

2. Basis of Preparation and Presentation of the Financial Statements

		 2.1 Preparation of the financial statements
The financial statements have been prepared in accordance with the generally accepted accounting principles
under the Accounting Act B.E. 2543, which means to include accounting standards issued under the Accounting Professions
Act B.E. 2547, including the interpretation and accounting practice guideline declared by the Federation of Accounting
Professions, which is in accordance with the presentation of the financial statements in compliance with the declaration
of the Department of Business Development in “The Determination of Contracted Form Which Must Be in the Financial
Statements B.E. 2554” dated 28 September 2011.
			 The transactions of PWA’s employee gratuity fund have been included in PWA financial statements in
accordance with the Ministry of Finance’s letter no. MOF. 0209.2/4171 dated 9 March 2001. PWA financial statements
present the financial position and operating performance consequences of PWA’s employee gratuity fund for the years
ended 30 September 2012 and 2011. Similarly, the transactions related to PWA’s employee gratuity fund have also been
presented in Notes 5.19 to the financial statements.
		 2.2 The interpretations of the new/revised accounting standards that are effective for financial statements
beginning on or after January 1, 2013 include the following.
Thai Accounting Standards (TAS)/Thai Financial Reporting Standards (TFRS)
Items
Thai Financial Reporting Interpretations (TFRI)
		 TAS 12 		
Income taxes
		 TAS 20 (revised 2009)		
Accounting for Government Grants and Disclosure of
					
Government Assistance
		 TAS 21 (revised 2009)		
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
		 IFRS 8		
Operating Segments
		 Thai Standard Interpretation No. 10		
Government Assistance – No Specific Relation to
					
Operating Activities
		 Thai Standard Interpretation No. 21		
Income Taxes – Recovery of Revalued Non – Depreciable
					
Assets
		 Thai Standard Interpretation No. 25		
Income Taxes – Changes in the Tax Status of an
					
Enterprise or its Shareholders
			
		 PWA has early adopted TAS 20 (revised 2009) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government
Assistance before the effective date. For other accounting standards, they have not any impact on PWA financial statements.
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		 2.3 The interpretations of financial reporting standards and accounting standards that are effective for
financial statements beginning on or after January 1, 2014 include the following.
Thai Financial Reporting Interpretations (TFRI)/
Items
Standing Interpretation Committee (SIC)
		 Financial reporting standard interpretations No. 4
Assessment to find out whether agreements are 		
										
composed of leases
		 Financial reporting standard interpretations No. 12
Agreements for service concessions
		 Financial reporting standard interpretations No. 13 		
Program on special privileges for customers
		 Accounting standard interpretations No.29
		
Disclosure of service concession agreements
Currently, PWA has adopted the financial reporting standard interpretations No. 4, while interpretations of other
financial reporting standards and accounting standards have not any impact on PWA financial statements.

3. Change in Accounting Policy

		 Over the year ended September 30, 2012, PWA adopted some revised and new financial reporting standards,
issued by the Federation of Accounting Professions, stipulating PWA to practice on its financial statements based on those
standards for the accounting periods beginning on or after January 1, 2011, as listed below.
Thai Accounting Standards (TAS)
Items
		 TAS 1 (revised 2009)		
Presentation of Financial Statements
		 TAS 17 (revised 2009)		
Leases
		 TAS 19 		
Employee Benefits
		 TAS 28 (revised 2009)		
Investments in Associates
		 TAS 36 (revised 2009)		
Impairment of Assets
		 TAS 37 (revised 2009)		
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
		 3.1 Investments in associates
			 The accounting for investments in associates is changed from applying the cost method to the equity method,
while the recognized profits from associate companies are recorded in accordance with their profits which are calculated
based on the investment ratio		
		 3.2 The accounting for provisions incurred by privatization contracts and leases
			 In 2012, PWA adopted accounting standards No.17 (revised 2009) and No.37 (revised 2009) based on its water
purchase contracts with private companies, resulting in a loss throughout the contract period. Such a loss was recognized
as provisions. Considering the essence of the contracts, it was found out to have the component of a lease, so it was
recognized as assets and debts under a finance lease.
		 3.3 The accounting for impairment of assets
			 In 2012, PWA adopted the accounting standards No. 36 (revised 2009). PWA performed impairment reviews in
respect of property, buildings and equipment or other intangible assets from its commercial customers, as well as considered the indication to find out whether an impairment loss would continue for five years in a row or not. If there was
an indication that an asset might be impaired, PWA would recognize an impairment loss in profit or loss.
		 Such a change had an impact on the presentation of the pattern of financial statements in which the equity method
was applied, and the separate financial statements in which the cost method was applied. Both financial statements
ended September 30, 2011 and are compared in the table below. As a result, an improvement was made so that it was in
compliance with the presentation of the financial statements for the year ended September 30, 2012, and had an impact
on PWA’s overall financial standing and financial performance consequence.
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		 The impact of such a change is summarized below.
					
(Unit: Million Baht)
				
Equity Method Cost Method
Statements of financial position			
Unappropriated retained earnings as at 1 October 2010
As reported in the previous period (cost)
5,597.73
5,597.73
Change resulting from retroactive adjustment 			
• Leases (TAS no. 17)
(3,339.41)
(3,339.41)
• Impairment of assets (TAS no. 36)
(5,186.25)
(5,186.25)
• Provisions contingent liabilities and contingent assets (TAS no. 37)
(5,487.21)
(5,487.21)
• Adjustment of investments in associates under the equity method
1,038.84
Unappropriated retained earnings as at 1 October 2010 (Adjusted)
(7,376.30)
(8,415.14)
			
Unappropriated retained earnings as at 30 September 2011
As reported in the previous period (cost)
6,512.91
6,512.91
Change resulting from retroactive adjustment			
• Leases (TAS no. 17)
(3,367.66)
(3,367.66)
• Impairment of assets (TAS no. 36)
(5,223.77)
(5,223.77)
• Provisions contingent liabilities and contingent assets (TAS no. 37)
(5,045.05)
(5,045.05)
• Adjustment of investments in associates under the equity method
1,143.95
Unappropriated retained earnings as at 30 September 2011 (Adjusted)
(5,979.62)
(7,123.57)
Statement of income as at 30 September 2011			
Profit for the year as reported in the previous period (cost)
2,112.29
2,112.29
Change resulting from retroactive adjustment			
• Leases (TAS no. 17)
(143.98)
(143.98)
• Impairment of assets (TAS no. 36)
(37.52)
(37.52)
• Provisions contingent liabilities and contingent assets (TAS no. 37)
442.17
442.17
• Adjustment of investments in associates under the equity method
105.11
Profit for the year – adjusted
2,478.07
2,372.96
		 3.4 The accounting for employee benefits
		 In 2012, PWA adopted accounting standards No. 19 and made an evaluation of its liability incurred by employee
benefits on October 1, 2011, amounting to Baht 1,060.03 million. For the first-time adoption of TAS 19 Employee Benefits,
PWA had elected a practice approach during the transitional period of recognition and recording of such a liability, through
an adjustment to the beginning balance of retained earnings on the date this accounting standard was firstly adopted.
		 The impact of such a change is summarized below.
					
(Unit: Million Baht)
				
Equity Method Cost Method
Unappropriated retained earnings as at October 1, 2011 			
Prior to an adjustment of TAS 19
(5,979.62)
(7,123.57)
Employee benefit obligation increased by
(1,060.03)
(1,060.03)
Unappropriated retained earnings as at October 1, 2011 (Adjusted
(7,039.65)
(8,183.60)

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

		 4.1 Cash and cash equivalents
			 Cash and cash equivalents consists of cash on hand as well as deposits at banks and financial institutions with
maturity periods of less than three months, including deposits at banks used as collateral.
		 4.2 Allowance for doubtful accounts
			 It is calculated from total trade accounts receivable, which are not public sectors or state enterprises after
deducting value-added tax, and other accounts receivable with overdue of over 6 months from the maturity date, under
the rates and criteria defined by the Ministry of Finance.
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		 4.3 Materials and supplies
			 Materials and supplies are stated at the lower cost of acquisition or net realizable value. Cost is determined
by using the weighted average cost method. Allowance is made in full amount for obsolete, defective materials and
supplies for these investigation items.
		 4.4 Investments in associates and other long-term investments
			 Investments in associates are accounted for in the financial statements in which the equity method is applied
using the equity method. PWA recognizes its shared profits based on the ratio of investment in associates. For dividends
received from associates, they are deducted from the net book value of investments
			 Long-term investments are recorded by the cost method.
		 4.5 Related Party Disclosures
			 Parties related to PWA means individuals or enterprises that have authority to control PWA or are controlled
by PWA, whether directly or indirectly, or which are under common control with PWA. In addition, related parties also
include associated companies, key management personnel and PWA’s Board of Directors, including enterprises which key
management personnel or PWA’s Board of Directors have authority to control or jointly control, or have significant influence over, whether directly or indirectly.
			 In considering the relationship between individuals or enterprises, attention is directed to the substance of the
relationship and not merely to the legal form or the basis of commitments.
		 4.6 Property, buildings and equipment and intangible assets
			 Property, buildings and equipment and intangible assets are stated at cost on the purchase or acquisition date.
			 Laid pipes and equipment transferred from the Department of Public Works and the Department of Public
Health are stated in accordance with their condition, and at the appraised value on the transfer date (28 May 1979).
			 Land donated by government agencies and transferred from local authorities according to the Cabinet's resolution is stated at the received or appraised value on the acquisition date. Land derived from the private sectors in the
form of donation, transfer or concession is recognized as revenue when occurred. Buildings and equipment with the same
method of acquisition are recorded as unearned revenue in non-current liabilities and recognized as revenue at the rate
in accordance with depreciation rates of such assets over their useful lives.
			 Water meters installed by PWA or customers, donated meters, or customers transferred from other agencies
are stated at cost on the acquisition date.
			 Intangible assets consist of application software presented by cost less accumulated amortization.
		 4.7 Depreciation and amortization
			 Depreciation is computed on the straight-line basis over the estimated useful lives of property, buildings, and
equipment using the annual rate of 2 - 33.33 % of the depreciated amount, which is cost deduction estimated deterioration. The estimated salvage value is between 0-25 % of asset cost.
			 Depreciation of assets transferred from other government agencies, or purchased by PWA, or donated, which
are directly used for income-generating activities, including water meters, is stated as expenses in statement of earnings.
			 The right to use the government property (building and construction excluding land) is amortized on the
straight-line basis at the depreciation rate.
			 Intangible assets are amortized on the straight-line basis at the annual rate of 20 %.
		 4.8 Right to use the government property
			 The right to use government properties is stated at the value estimated by PWA’s Assets Survey and Appraisal
Committee, and treated as the government fund according to the Provincial Waterworks Authority Act A.D. 1979. PWA
took over properties from the Department of Public Works and the Department of Health. These properties are owned
by the Ministry of Finance according to the Government Property Act A.D. 1975. A loss incurred by not utilizing these
assets and returning them to the Ministry of Finance is recognized upon disposal of the right to use government properties.
		 4.9 Impairment of Assets
			 At the end of each reporting period, PWA performs impairment reviews in respect of property, buildings and
equipment or other intangible assets, by taking into account only its commercial customer group. PWA applies its criterion
for separating between a group of commercial customers and social ones based on the criterion used for asking for the
PSO subsidy from the Office of the State Enterprise Policy Commission. For the social customer group, it is considered
based on PWA’s waterworks branch having revenue over 12.92 percent from domestic customer group consuming tap
water between 0 - 20 cubic meters per month, compared to that branch’s total water revenue. Apart from this group,
customers are categorized in the commercial customer group. PWA also takes into account an indication in each of PWA’s
branch to see whether a loss continues for 5 years in a row. In case there is an indication that an asset may be impaired,
PWA will recognize an impairment loss in profit or loss.
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			 In the assessment of asset impairment, if there is any indication that previously recognized impairment losses
may no longer exist or may have decreased, PWA estimates the asset’s recoverable amount. A previously recognized
impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was recognized. The increased carrying amount of the asset attributable to a
reversal of an impairment loss shall not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment
loss been recognized for the asset in prior years. Such reversal is recognized in profit or loss unless the asset is carried at
a revalued amount, in which case the reversal, which exceeds the carrying amount that would have been determined, is
treated as a revaluation increase.
		 4.10 Revenue recognition
			
4.10.1 Water sales and service fees are recognized as income when the monthly receipt and invoice are issued based on the amount of water consumed in each month.
			
4.10.2 Income from pipeline installation is a fee received from each consumer and is recorded in the "advance
fee for pipeline installation" account and recognized as income when the work is completed. Cost of incomplete work
of pipeline installation is recorded in the "pipeline installation under construction" account.
			
4.10.3 Fine income. When the sellers or party to a contract with PWA (contractor) delays in delivering the
work as specified in the contract, fine penalty is recognized as income. In case of a contract renewal in the fiscal year
when a fine is imposed, PWA shall refund a fine to the seller or contractor, and the refunded money will be deducted
from fine income. If a contract is renewed in the next fiscal year, PWA will recognize fine income as an expense in the
account in which a refund is made.
			
4.10.4 Interest incomes is recognized in the proportion of the length of time, based on the effective rate of
return on asset.
			
4.10.5 Dividends income is recognized as income when a payment is declared.
4.10.6 Other income is recognized as income when cash is received.
			
4.10.7 Income from donations from the private sectors in the form of cash, land, and durable material is
recognized as whole income for the period when incurred.
			
4.10.8 Income from government funds. Income from government funds for assets paid from government
funds in 2006 onwards are presented as deferred revenue-government funds in liabilities, and recognized as income
from government funds, in accordance with depreciation rates of such assets over their useful lives based on Accounting
Standard No. 20. (TAS 55)
			
4.10.9 Income from assets donated by the private and public sector. Income from assets donated by the
private sector for installing pipeline for private customers, and income from assets donated by the public sector as
contributions to rural water supply construction is presented as unearned income from the private sector donation and
the public sector donation in liabilities, respectively, and is recognized as income from assets donated by the private and
public sector in accordance with depreciation rates of such assets over their useful lives based on Accounting Standard
No. 20. (TAS 55)
4.10.10 Income from compensation from the government for carrying out PSO activities.
		 4.11 Financial Costs
			
A financial cost is the expenses incurred by the acquisition of funds for operating activities such as interest
expenses and the paid fees.
			
Interests expenses and expenses from long-term loans for the purpose of obtaining durable assets which are under construction are recognized as costs of work under construction. For interest expenses and
expenses from long-term loans arising after the completion of construction work, they are recognized as expenses.
		 4.12 Contributions to employee gratuity fund and provident fund
			
4.12.1 Contributions to the employee gratuity fund are the money PWA sets aside for its employees each
month at the rate of 10 percent of the salary of each employee who is not a member of the provident fund.
			
4.12.2 Contributions to the provident fund are the money PWA monthly pays to the provident fund on
behalf of each employee who has applied for membership of the provident fund, at the rates of 9, 10 and 11 percent of
the salary of an individual employee whose working period is less than 10 years, between 10 and 20 years, and over 20
years, respectively (since the establishment of PWA till now).
4.13 Employee Benefit Obligations
		
Short-term employee benefits
			
Salaries, wages, bonuses and contributions to the provident fund are recognized as employee benefit obligations.
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Post-employment benefits –Defined benefit plans			
			
The employee benefit liability in respect of the severance payments under labor law and the employee
gratuity fund is expenses throughout employees’ working age. The future benefit amount to be received by employees
under the defined benefit plan is estimated from the duration of their work with PWA till retirement based on actuarial
techniques. Such benefits are discounted as the present value at a discount rate using the return rate of government
bonds as an initial reference rate. An estimate of such liabilities is calculated based on actuarial techniques, using the
projected unit credit method.
			
When the assumption used for an estimate based on actuarial techniques alters, PWA recognizes actuarial
gains and losses arising from post-employment benefits in profit or loss.
5. ADDITIONAL INFORMATION
		 5.1 Cash and cash equivalents consisted of the following:-

(Unit: Million Baht)

				
				

Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
2012
2011

				
				

is applied /Separate Financial Statements
2012
2011

				

Cash on hand				
19.51		
17.04
Deposits at banks – Saving Accounts		
3,326.24		
1,254.22
				
– Current Accounts		
268.24		
156.79
				
- Fixed Deposit Accounts - maturity within three months
812.55		
2,257.25
Cash in transit
		
33.47		
21.63
						
Total
4,460.01		 3,706.93
		
Deposits at banks - saving accounts as at 30 September 2012 and 2011 were Baht 3,326.24 and1,254.22
million, including deposits at banks of the employee gratuity fund of Baht 8.39 and 14.53 million, respectively; and
deposits at banks of the water usage guarantee fund and its interests of Baht 34.55 and 62.20 million, respectively. PWA
will maintain its deposits of Bath 400.00 million at Krung Thai Bank (PradiPatt Branch 13) as credits for its employee’s welfare.
			 Fixed deposits at banks with maturity within three months as at 30 September 2012 and 2011 were Baht 812.55
and 2,257.25 million, respectively, including deposits at banks of the water usage guarantee fund of Baht 650.00 million.
			 The 3-month fixed deposits at banks are presented in temporary investments item. As at 30 September 2012
and 2011, deposits and their interests from the water usage guarantee fund amounting to Baht 1,480.00 and 550.00 million
were included, respectively.
			 As at 30 September 2012 and 2011, cash in transit worth Baht 33.47 and 21.63 million consisted of cheques,
returning cheques, clearing cheques, etc.
		 5.2 Trade and other accounts receivable consisted of the following:(Unit: Million Baht)
				
Financial Statements in which the equity method
Trade and other accounts receivable
Trade accounts receivable
Less Allowance for doubtful trade A/R
		 Trade accounts receivable-net
			 other accounts receivable
Less Allowance for doubtful other A/R
		 Other accounts receivable-net
Accounts receivable-revenue department
Accounts receivable-revenue department
Accrued income		
Accounts receivable-financial leasing		
Other 		
Total
Less Unearned output value added tax
				
Total

469.45
68.62
400.83
42.00
9.41
32.59
53.47
201.48
38.71
1.37
11.22
739.67
31.25
708.42

309.60
55.86
253.74
28.77
8.73
20.04
103.42
201.20
28.15
1.26
12.30
620.11
20.71
599.40
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		 Trade accounts receivable as at 30 September 2012 and 2011 consisted of the following:-

(Unit: Million Baht)

Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
2012
2011

				

				
				

Private sector		
305.90
214.94
Public sector
163.55
94.66
Total
469.45
309.60
Less Allowance for doubtful trade A/R
68.62
55.86
					
400.83
253.74
Less Unearned output value added tax
31.10
20.57
				
Total
369.73
233.17
			 Trade accounts receivable from the public sectors in 2012 amounted to Baht 163.55million, compared to that
in 2011, which was Baht 94.66 million, an increase of Baht 68.89 million, or 72.78%, as follows:				
2012
2011
Increase (Decrease)
Public sector
Million Baht Percent Million Baht Percent Million Baht Percent
1. Ministry of Interior
2. Ministry of Education
3. Ministry of Defence
4. Ministry of Public Health
5. Ministry of Justice
6. Royal Thai Police
7. Ministry of Social Development
		 and Human Security
8. Ministry of Transport
9. Other public sectors
Total

42.60
38.00
30.98
14.78
11.80
10.14

26.05
23.24
18.94
9.04
7.21
6.20

22.54
22.84
23.97
8.73
3.54
6.06

23.81
24.13
25.32
9.22
3.74
6.40

20.06
15.16
7.01
6.05
8.26
4.08

89.00
66.37
29.24
69.30
233.33
67.33

3.85
3.69
7.71
163.55

2.35
2.26
4.71
100.00

0.52
1.89
4.57
94.66

0.55
2.00
4.83
100.00

3.33
1.80
3.14
68.89

640.38
95.24
68.71
72.78

		 5.3 Debtor of the Ministry of Finance from water fee which the government bears a burden
			 PWA follows the measures to reduce the cost of living.

			 PWA had made a contract to take a loan from two local banks, which was guaranteed by the Ministry of Finance, in
compliance with the cabinet resolution allowing state enterprises to take a loan in order to compensate for outstanding debts which
the government took responsibility. In this regard, the Budget Bureau was stipulated to set an expense budget for fiscal years 2011
and 2012 to pay back both the principal and interest of the state enterprise (PWA) totaling Baht 1,673.31 million (Note 5.18).

		 5.4 Remaining supplies consisted of the following:				

				
				

(Unit: Million Baht)

Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
2012
2011

Production supplies
69.09
57.26
Operating supplies
156.58
155.38
Meter spare part supplies
2.39
3.07
Returned supplies from projects under construction
0.50
0.22
			 Total
228.56
215.93
Less : Allowance for revaluation and obsolete supplies
1.87
1.05
			 Total
226.69
214.88
		
Remaining supplies amounting to Baht 226.69 and 214.88 million in 2012 and 2011 were presented in the annual
balance of physical inventory count. The difference, either higher or lower than account balance, was recorded as supplies
waiting for improvement and verification” account for further investigation of their causes, which was presented in other current
assets or other current liabilities.
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		 5.5 Investments in associates and other long-term investments
					
				
Type of
Type of Proportion of
				
Business
stocks
shares
				
2012 2011

Take equity
Method
2012
2011

Unit : Million Baht
Cost
Method
2012
2011

Investments in associates								
Eastern Water Resources
Production and
Common 40.20% 40.20% 2,849.87 2,686.89 1,091.20 1,091.20
Development and Management distribution of water. Stock
Public Company Limited
Other long-terminvestments								
PathumThani Water Company Production and
Common 2.00% 2.00%
24.03
24.03
24.03
24.03
Limited		
distribution of water. Stock

Investments in associates
		 In 2012, Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited declared a payment of
dividend during the year 2011 at the Annual General Meeting of shareholders on 24 March 2012 at a rate of Baht 0.30
per share. PWA received dividends totaling Baht 200.64 million and declared interim dividends for the six-month period
ended 30 June 2012 based on a resolution of the Board of Director’s meeting on 21 September 2012, at Baht 0.20 per
share. PWA received dividends totaling Baht 133.76 million.
		 In 2011, Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited declared a payment of
dividend during the year 2010 at the Annual General Meeting of the shareholders on 24 March 2011 at a rate of Baht 0.25
per share. PWA received dividends totaling Baht 167.20 million and declared interim dividends for the six-month period
ended 30 June 2011 based on a resolution of the Board of Director’s meeting on 22 August 2011 at Baht 0.12 per share.
PWA received dividends totaling Baht 80.26 million.
Other long-term investments
		 In 2012, PathumThani Water Company Limited declared a payment of dividend during the year 2011 at the Annual
General Meeting of the shareholders dated on 6 March 2012 at a rate of Baht 25.75 per share. PWA received dividends
totaling Baht 6.19 million on 9 March 2012 and declared interim dividends for the six-month period ended 30 June 2012
based on the Board of Directors’ meeting (No.3/2012) dated 30 June 2012 at Baht 25.83 per share. PWA received dividends
totaling Baht 6.21 million on 3 August 2012.
		 5.6 Related Party Transactions
			 Trade accounts receivables - Related Party as at 30 September 2012 and 2011 consisted of the following:-		
			 5.6.1		Trade account receivables - Related Party as at 30 September 2012 and 2011 consisted of the following:(Unit: Million Baht)
				
Financial Statements in which the equity method

				
				

is applied /Separate Financial Statements
2012
2011

				
				

is applied /Separate Financial Statements
2012
2011

				 Associates		
0.80
0.65
				 Other related parties
-			
						
Total
0.80
0.65
			 5.6.2 Trade account payables - Related Party as at 30 September 2012 and 2011 consisted of the following:(Unit: Million Baht)
				
Financial Statements in which the equity method
				 Associates		
				 Other related parties
						
Total

105.89
109.07
214.96

64.04
96.20
160.24
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			 5.6.3 Revenue and expense transactions carried out with related parties
				 For the years ended September 30, 2012 and 2011
														
(Unit: Million Baht)
				
Financial Statements in which the equity method

				
				

is applied /Separate Financial Statements
2012
2011

				
				

is applied /Separate Financial Statements
2012
2011

Revenues		
		 Revenue from concession to outside		
		 Associates
0.63
0.22
		 Other related parties
-		 -		
		 Dividend income		
		 Associates
334.40
247.46
		 Other related parties
														
(Unit: Million Baht)
				
Financial Statements in which the equity method
Expenses		
		 Water Purchase		
		 Associates
148.60
124.18
		 Other related parties
848.70
781.66
		 Raw Water – Private Sector		
		 Associates
691.15
567.48
		 Other related parties
-			
		 Waterworks Repair and Maintenance		
		 Associates
-		
		 Other related parties
15.89
16.13
		 5.7 Assets under construction
			 As at 30 September 2012 and 2010, assets under construction amounting to Baht 7,431.92 and 5,862.48 million,
respectively were mainly projects of water supply expansion, which were under construction. In the accounting period
of 2012 and 2011, PWA bond interest amounting to Baht 120.15 and 69.83 million was recognized as the cost of assets
under construction, respectively.
		 5.8 Property, buildings and equipment
			 As at 30 September 2012 and 2010, they consisted of the following:														
(Unit: Million Baht)

Financial Statements in which the equity method is applied /Separate Financial Statements

Land
Building and
Equipment Assets under
		
Construction		
Financial Lease
Cost		
As at 1 October 2011
2,111.13
73,659.46
10,864.61
16,525.52
- Acquisitions
172.18
4,075.54
931.56
- Disposals
(1.10)
(249.85)
(422.00)
(14.89)
As at 30 September 2012
2,282.21
77,485.15
11,374.17
16,510.63
Accumulated Depreciation					
As at 1 October 2011
(24,707.20)
(7,179.40)
(3,977.24)
- Acquisitions
(2,382.22)
(629.63)
(380.26)
- Disposals
165.88
364.51
14.70
As at 30 September 2012
(26,923.54)
(7,444.52)
(4,342.80)

Total

103,160.72
5,179.28
(687.84)
107,652.16
(35,863.84)
(3,392.11)
545.09
(38,710.86)
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(Unit: Million Baht)

Financial Statements in which the equity method is applied /Separate Financial Statements

Land
Building and
Equipment Assets under
Total
		
Construction		
Financial Lease
Impairment of assets					
As at 1 October 2011
(7.72)
(756.14)
(33.05)
(4,464.86)
(5,261.77)
- Impairment loss
(64.57)
(5.21)
(69.78)
- Disposal
3.32
0.56
3.88
As at 30 September 2012
(7.72)
(817.39)
(37.70)
(4,464.86)
(5,327.67)
					
Accumulated impairment					
As at 1 October 2011
(44.64)
(30.39)
(75.03)
- Impairment loss
(14.30)
(25.17)
(39.47)
- Disposal
15.86
22.37
38.23
- Reversed impairment loss
28.78
7.98
36.76
As at 30 September 2012
(14.30)
(25.21)
(39.51)
					
Net Book Value					
As at 30 September 2011
2,103.41
48,151.48
3,621.77
8,083.42
61,960.08
As at 30 September 2012
2,274.49
49,729.92
3,866.74
7,702.97
63,574.12
			 Assets under finance lease agreements recorded in an item of property, buildings and equipment as at 30
September 2012 and 2011 consisted of the following.
														
(Unit: Million Baht)

Financial Statements in which the equity method is applied /Separate Financial Statements

Land
Building and Equipment Water Production Total
		 Construction		 system
Cost					
As at 1 October 2011
199.73
331.21
101.75
15,892.83
16,525.52
- Disposals
(14.89)
(14.89)
As at 30 September 2012
199.73
331.21
86.86
15,892.83
16,510.63
					
Accumulated Depreciation					
As at 1 October 2011
(38.88)
(42.38)
(3,895.98)
(3,977.24)
- Acquisitions
(12.67)
(9.90)
(357.69)
(380.26)
- Disposals
14.70
14.70
As at 30 September 2012
(51.55)
(37.58)
(4,253.67)
(4,342.80)
														
(Unit: Million Baht)

Financial Statements in which the equity method is applied /Separate Financial Statements

Land
Building and Equipment Water Production
		 Construction		 system
Impairment of assets					
As at 1 October 2011
(4,464.86)
As at 30 September 2012
(4,464.86)
					
Net Book Value					
As at 1 October 2011
199.73
292.33
59.37
7,531.99
As at 30 September 2012
199.73
279.66
49.28
7,174.30

Total

(4,464.86)
(4,464.86)
8,083.42
7,702.97

			 As at 30 September 2012 and 2011, a shortage of property, buildings and equipment amounting to Baht 0.08
and 6.55 million was recorded as a deduction in property, buildings and equipment and presented in other current assets
in a category of assets for improvement and verification.
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		 5.9 Right to use the government property
			 As at 30 September 2012 and 2011, the right to use the government property consisted of the following:														
(Unit: Million Baht)

Financial Statements in which the equity method is applied /Separate Financial Statements

				
Right on Land
Right on building
Total
					
and construction
Cost				
As at 1 October 2011
141.35
744.06
885.41
- Acquisitions
72.37
72.37
- Disposals
(1.48)
(23.73)
(25.21)
As at 30 September 2012
212.24
720.33
932.57
Accumulated Amortization				
As at 1 October 2011
(727.90)
(727.90)
- Acquisitions
(9.77)
(9.77)
- Disposals
22.73
22.73
As at 30 September 2012
(714.94)
(714.94)
Accumulated impairment				
As at 1 October 2011
(0.96)
(0.96)
- Impairment loss
(0.01)
(0.01)
- Disposal		
0.75
0.75
- Reversed impairment loss
0.20
0.20
As at 30 September 2012
(0.02)
(0.02)
Net Book Value				
As at 1 October 2011
141.35
15.20
156.55
As at 30 September 2012
212.24
5.37
217.61
5.10 Intangible assets
		
As at 30 September 2012 and 2011, intangible assets consisted of the following:														

(Unit: Million Baht)

Financial Statements in which the equity method is applied /Separate Financial Statements

				
Computer
Assets under
Total
				
Software
Finance Lease
Cost				
As at 1 October 2011
183.73
4.12
187.85
- Acquisitions
8.74
8.74
- Disposals
(0.39)
(0.39)
As at 30 September 2012
192.08
4.12
196.20
Accumulated Amortization				
As at 1 October 2011
(146.74)
(2.52)
(149.26)
- Acquisitions
(12.72)
(0.83)
(13.55)
- Disposals
0.39
0.39
As at 30 September 2012
(159.07)
(3.35)
(162.42)
Impairment of assets				
As at 1 October 2011
(0.29)
(0.29)
As at 30 September 2012
(0.29)
(0.29)
Impairment of assets Deterioration
As at 1 October 2011
- Impairment loss
(0.01)
(0.01)
As at 30 September 2012
(0.01)
(0.01)
Net Book Value				
As at 1 October 2011
36.70
1.60
38.30
As at 30 September 2012
32.71
0.77
33.48		
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		 5.11 Other Non-current Assets consisted of the following:														
(Unit: Million Baht)
				
Financial Statements in which the equity method

				
				

is applied /Separate Financial Statements
2012
2011

			 Cash deposit to guarantee position
0.74
0.46
			 Loan receivables - employees
19.83
15.90
			 Accounts receivables from finance lease agreement
0.11
0.11
			 Asset transferred
191.94
191.94
			 Accounts receivables from finance lease agreements - net
58.83
60.20
				
Total
271.45
268.61
			 Accounts receivables from finance lease agreements as at 30 September 2012 and 2011 consisted of the following:						
(Unit: Million Baht)
				
Financial Statements in which the equity method is applied /Separate Financial Statements
				
2012
2011
				
Due Date
Due Date
				
Within
Over
Over
Total
Within
Over
Over
Total
				
1 year 1-5 years 5 years 		
1 year 1-5 years 5 years
Accounts receivable from finance 6.60
26.40
88.55
121.55
6.60
26.40
95.15 128.15
less agreement
Less Unearned interest income
5.23
19.53
36.59
61.35
5.34
20.10
41.25
66.69
Accounts receivable from finance 1.37
6.87
51.96
60.20
1.26
6.30
53.90
61.46
less agreement-net
			 PWA has made a contract providing the right to lease, manage and operate the water supply system of
Sattahip waterworks for a thirty-year period, while a leaser becomes PWA’s debtor under a finance lease contract with a
payment period between 2013 and 2031. As at September 30, 2012, a net balance for the debtor based on a finance lease
contract totaled Baht 60.20 million. It was transferred as PWA’s debtor in accordance with a finance lease contract with
a payment period within one year, amounting to Baht 1.37 million, with a balance as other non-current assets totaling
Baht 58.83 million.
		 5.12 Accounts payables and other accounts payables consisted of the following:														
(Unit: Million Baht)
				
Financial Statements in which the equity method

				
				

				 Accounts payables
				 Other accounts payables
				 Payables-Revenue Department
					 Total

is applied /Separate Financial Statements
2012
2011
1,658.92
172.70
51.60
1,883.22

1,408.22
156.91
40.16
1,605.29
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		 5.13 Outstanding expenses consisted of the following: 														
(Unit: Million Baht)
				
Financial Statements in which the equity method

				
				

is applied /Separate Financial Statements
2012
2011

				
				

is applied /Separate Financial Statements
2012
2011

				
							

is applied /Separate Financial Statements
2012
2011

				 Outstanding interest
106.97
108.35
				 Outstanding electricity fee
148.29
122.09
				 Outstanding water purchase fee
678.58
582.64
				 Outstanding employee gratuity fund contribution
7.69
13.76
				 Other outstanding expenses
209.70
109.33
					 Total
1,151.23
936.17
		 5.14 Liabilities under finance lease agreement consisted of the following: 														
(Unit: Million Baht)
				
Financial Statements in which the equity method
				 Within 1 year
1,857.41
1,844.21
				 Over 1 year but not over 5 years
9,506.65
9,453.39
				 Over 5 years
24,512.74
26,422.80
					 Total
35,876.80
37,720.40
				 Less Unearned interest expenses from finance
20,047.66
21,595.75
				 Leases agreement
15,829.14
16,124.65
				 Less Current portion of finance lease
337.20
296.11
					 Total
15,491.94
15,828.54
			 Such finance lease agreements are a car lease for use in PWA’s business, and privatization agreements with
private companies to buy and sell tap water, which have a characteristic of finance lease agreements.
		 5.15 Other current liabilities consisted of the following:														
(Unit: Million Baht)
				
Financial Statements in which the equity method
				 Other guarantee funds
				 Retention payables
				 Other liabilities
					 Total
		 5.16 Provincial Waterworks Authority bonds consisted of the following:-

		
Items
List
			
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

123.18
327.47
19.65
470.30

Agreement Interest Rate		Term of Redemption
Date per ANNUM (%) Years Date of Redemption

PWA bond 2002 No. 1
29 Oct 2001
5.960
10
29 Oct 2011
PWA bond 2003 No. 3
11 Sep 2003
4.080
10
11 Sep 2013
PWA bond 2003 No. 4
18 Sep 2003
3.840
9
18 Sep 2012
PWA bond 2009 No. 1
28 Apr 2009
3.730
10
28 Apr 2019
PWA bond 2009 No. 2
28 May 2009
3.995
10
28 May 2019
PWA bond 2010 No. 1
5 Nov 2009
4.670
10
5 Nov 2019
PWA bond 2010 No. 2
26 Aug 2010
3.490
10
26 Aug 2020
PWA bond 2010 No. 3
30 Aug 2010
3.500
7
30 Aug 2017
PWA bond 2011 No. 1
21 Feb 2011
3.980
10
21 Feb 2021
PWA bond 2011 No. 2
31 Mar 2011
4.089
15
31 Mar 2026
PWA bond 2011 No. 3
28 Jun 2011
3.760
8
28 Jun 2019
PWA bond 2011 No. 4
1 Sep 2011
3.970
15
1 Sep 2026
PWA bond 2012 No. 1
31 Oct 2011
3.750
10
31 Oct 2021
PWA bond 2012 No.2-1
20 Sep 2012
4.090
15
20 Sep 2027
PWA bond 2012 No.2-2
20 Sep 2012
4.115
15
20 Sep 2027
PWA bond 2012 No.2-3
20 Sep 2012		
4.180		
15
20 Sep 2027
Total						
12,000.00		
		 Less LessCurrent portion of PWA Bonds			
				
		 PWA Bonds - net								

93.83
241.80
6.60
342.23

(Unit : Million Baht)
2012

1,800.00
1,000.00
850.00
1,000.00
850.00
1,000.00
850.00
800.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
300.00
200.00
350.00
12,150.00
1,800.00

2011

1,000.00
1,800.00
1,000.00
1,000.00
850.00
1,000.00
850.00
1,000.00
850.00
800.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00

10,200.00 10,150.00
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The purpose of issuing bonds is for investment activities. The underwriting fees for bonds issued during the
year 2002 - 2012 were 0.50-1.00 percent of the issued bonds. The Ministry of Finance had guaranteed both the principals
and interests of issued bonds, except bonds issued in 2003 No. 3 and No. 4.
		 5.17 Long-term guarantee fund consisted of the following:														
(Unit: Million Baht)
				
Financial Statements in which the equity method

				
				

is applied /Separate Financial Statements
2012
2011

			 Water usage guarantee fund
1,465.83
1,354.78
			 Employee position guarantee fund
19.98
15.90
					 Total
1,485.81
1,370.68
Long-term guarantee fund
		 PWA has a criterion to manage its water usage guarantee fund and the interest derived from it in order to
benefit PWA’s customers by formulating the regulation for the water usage guarantee fund management of 2009, effective
from 23 November 2009, establishing the Water Usage Guarantee Fund Administration Committee. The committee is
responsible for supervising and controlling the operation of the water usage guarantee fund and its interest by maintaining
a cash reserve of no less than Baht 300 million in the “water usage guarantee fund” account as a reserve fund for PWA’s
customers who want to get back their water usage guarantee money, apart from arranging for appropriate reserve fund
adjustment. For the remaining water usage guarantee money after deducting the reserve fund, it can be used as PWA’s
turnover (revolving) capital. In this regard, PWA is required to gradually return the water usage guarantee money used as
turnover capital for no less than Baht 50 million in each quarter by depositing in the fund account until the full amount is
covered, besides paying returns to the fund at an interest rate for the savings account of Krung Thai Bank Public Company
Limited paid for state enterprises by depositing in the “interest from water usage guarantee fund ” account on a monthly
basis.		
		 In 2010, a resolution of PWA’s Board of Directors’ meeting N0. 1/2010 on January 26, 2010 approved PWA to
borrow Baht 400 million from the water usage guarantee fund. As at September 30, 2012 and 2011, PWA had already
repaid Baht 100 and 300 million to the fund, respectively.
		 5.18 Long-term loans from financial institutions consisted of the following:(Unit: Million Baht)
				
Term of
Interest Rate
				
repayment
(Percent)
2012
2011
1. Krung Thai Bank Public Company Limited
1 years and 8 months
1.98
863.18
				
(Maturity on
Interest is paid every
				
November 2011)
6 months		
2. Government Savings Bank
2 years
2.08625
810.13
				
(Maturity on
Interest is paid
				
June 2013)
every 6 months		
					
total
1,673.31
Less Current portion of long-term loans
		
863.18
Long-term loans - net
		
810.13
KTB loan
		 PWA. had withdrawn amounts from the government fund for 2010 and from the expense budget for 2011 to pay
back a loan taken on November 5, 2010 totaling Baht 1,277.82 million, and withdrawn an amount from the expense budget
for 2012 to pay back a loan taken on November 25, 2011 amounting to Baht 863.18 million.
GSB Loan
		 PWA had withdrawn an amount from the expense budget for 2012 to repay a loan taken on March 1, 2012 totaling
Baht 395.49 million, and on December 16, 2011 amounting to Baht 414.64 million.
Long-term loans from financial institutions are those guaranteed by the Finance Ministry in accordance with the cabinet
resolution on December 15, 2009 and October 12, 2010
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		 5.19 Employee Benefit Obligations consisted of the following:														
(Unit: Million Baht)
				
Financial Statements in which the equity method

				
							

is applied /Separate Financial Statements
2012
2011

				

is applied /Separate Financial Statements

				

is applied /Separate Financial Statements

				 Severance payments under labor law
1,039.68
				 Employee gratuity fund
85.48
93.47
					 Total
1,125.16
93.47
			
A change in the present value of the obligation under the defined employee benefit plan and expenses on
employee benefits in the statement of comprehensive income for the year ended September 30, 2012 are summarized
below.
														
(Unit: Million Baht)
				
Financial Statements in which the equity method
As at 1 October 2011 (before adjustment)
93.47
Add Adjustment at beginning balance
1,060.03
Present value of Employee Benefit Obligations (1 Oct 2011) (before adjustment)
1,153.50
Employee Benefit Expenses recognized in the Statements of Comprehensive Income
		 Current service costs
62.99
Interest obligations
42.80
Adjusted DBO transferred to 2012
2.87
Less Actual payment
118.49
Retirement
7.15
Employees resigned from the employee gratuity fund and were transferred to the provident fund
1.65
Difference between projected employee benefit obligations and actual payment
9.71
Present value of Employee Benefit Obligations (30 Sep 2012)
1,125.16
		 The employee benefit liability in the financial statements as at September 30, 2012 comprised of the following.
														
(Unit: Million Baht)
				
Financial Statements in which the equity method
Present value of Employee Benefit Obligations (30 Sep 2012)
1,125.16
Fair value of project assets
Liability in the statement of financial position
1,125.16
		 PWA has defined its employee benefit plan for severance payments based on labor law, which provides the right
to employees who retire or work for PWA till the defined period.
		 An assumption concerning a discount rate is determined based on the average return rate of government bonds
as at the end of reporting period, and reflects the determination of time for benefit payments.
		 An assumption regarding the mortality rate for the reasonable determination of the possibility of working until
future retirement. The determination is made based on the Thai mortality rate table for 2008 of the Office of Insurance
Commission (OIC).
		 An assumption of a salary increase rate is determined based on past statistics.
		 An assumption of a staff turnover rate is determined based on past data and according to staff age span.
Employee Gratuity Fund
		 PWA established the employee gratuity fund for the purpose of being a fund giving aid to employees who leave
office as stipulated in section 36 of the Provincial Waterworks Authority Act. A.D. 1979. PWA is required to make a
contribution to the fund at the rate of 10% of its employees’ salaries and wages. (Projected Unit Credit Method)
PWA has revised its estimate of the future benefit amount which its employees will receive from working for
PWA through the course of their work till retirement based on actuarial techniques. Such benefits are discounted as the
present value at a discount rate applying the return rate of government bonds as an initial reference rate. An estimate
of such liabilities is made based on actuarial techniques, using the projected unit credit method.
		 As at 30 September 2012 and 2011, PWA had the obligations to pay its employees as stipulated in section 36 of
the Provincial Waterworks Authority Act. A.D. 1979 regarding the employee gratuity fund, totaling Baht 85.48 and 93.47
million, respectively, which was presented as provisions in long-term liabilities. In 2012 and 2011, the amounts of Baht
7.69 and 13.76 million were paid to 4 and 7 retired employees, respectively, who were members of the fund, which were
presented in current liabilities in a category of accrued expenses.
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				 Details of Assets, Liabilities and Fund are as follows:														
(Unit: Million Baht)
				
Financial Statements in which the equity method

				
				

is applied /Separate Financial Statements
2012
2011

				

is applied /Separate Financial Statements

Assets		
		 Current Assets		
			 Deposits at banks
8.39
14.53
			 Amounts due and uncolleted
84.68
92.59
			 Accrued interest
0.01
0.01
Total current assets
93.08
107.13
		 PWA’ debtors expected as bad debts
0.11
0.11
Total current assets
93.19
107.24
		 Liabilities and Fund		
		 Outstanding employee gratuity fund
7.69
13.76
Total Liabilities
7.69
13.76
Fund		
Balance at the beginning of year
93.47
104.47
Less Adjusted at beginning balance (TAS no.19)
7.91
Balance after adjustment
85.56
104.47
Add		 Contributions during the year
9.14
13.79
			 Adjusted from Assumption
2.87
Less Payment during the year
9.24
13.83
			 Adjusted
2.85
10.96
Balance after adjustment
85.48
93.47
Add		 Excess of revenues over expenses
0.02
0.01
Total Fund
85.50
93.48
Total Liabilities and Fund
93.19
107.24
Obligations to be paid
85.48
93.47
		 5.20 Provisions from Lawsuit 			
			 As at 30 September 2012 and 2011, PWA had liabilities as a consequence of litigation. A loss was
anticipated in 5 cases and provisions of Baht 8.73 million were recorded in the account for those cases.
		 5.21 Provisions from private contracts
			 Provisions arising from privatization agreements made with the private sector in the past and suffering a loss
throughout the remaining agreement period, which causes PWA to have a present obligation, are recognized as a loss from
past provisions. The liability is recognized in the retained earning account, including recognizing the liability incurred by
provisions throughout the agreement period. In addition, PWA has to review its provisions at the end of reporting period
in the financial statements when the term of agreement is modified, as well as adjust the provisions in order to reflect
the best estimate at the current time, which comprises of the following.
														
(Unit: Million Baht)
				
Financial Statements in which the equity method
				
1 Oct 2011 Acquisitions Disposals 30 Sep
							
2012
Egcomthara Co., Ltd.
1,253.83
20.24
1,274.07
Thai Tap Water Supply Public Company Limited
3,423.55
68.55
83.78
3,408.32
Eastern Water Resource Development and
Management Public Company Limited
138.86
8.52
130.34
R.E.Q. Water Services Co., Ltd.
228.81
9.30
238.11
		 Total
5,045.05
98.09
92.30 5,050.84
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		 5.22 Unearned Revenue consisted of the following:														
(Unit: Million Baht)
				
Financial Statements in which the equity method

				

is applied /Separate Financial Statements

				

is applied /Separate Financial Statements

				
1 Oct
Acquisitions Disposals 30 Sep
			
2011			
2012
Unearned government fund income
9,587.51
768.62
386.62
9,969.51
Unearned private sector donation income
1,202.31
374.08
156.61
1,419.78
Unearned public sector donation income
1,770.10
209.38
88.05
1,891.43
			 Total
12,559.92
1,352.08
631.28 13,280.72
		
		 5.23 Equities consisted of the following:														
(Unit: Million Baht)
				
Financial Statements in which the equity method
				
2012
2011
Increase
						
(Decrease)
			
Initial capital
2,204.44
2,204.44
			
Government fund
30,919.65
30,919.35
0.30		
			
Total
33,124.09
33,123.79
0.30
			
An increase in government fund of Baht 0.30 million over the previous year comprised the contributions for
water distribution system development projects and pipeline development projects
		 5.24 Result of operating performance
			
5.24.1 The operating performance results for the year ended 2012 and 2011 showed a net profit of Baht
3,864.95 and 2,372.96 million, respectively, showing an increase in net earnings of Baht 1,491.99 million, or 62.8%.
														
(Unit: Million Baht)

Separate Financial Statements

				
2012
2011
Increase
						
(Decrease)
				
Percent
Income
			
Water sale and service income
19,488.18 16,578.69 2,909.49
17.55
Pipeline installation income
1,686.44
1,559.39
127.05
8.15
			 Total income
21,174.62 18,138.08 3,036.54
16.74
Expenses				
Operating and administrative expenses
15,040.19 13,664.49 1,375.70
10.07
Pipeline installation costs
1,310.89
1,208.94
101.95
8.43
Total Expenses
16,351.08 14,873.43 1,477.65
9.93
Profit (loss) from operation
4,823.54
3,264.65 1,558.89
47.75
Non-operating income
1,063.28
911.54
151.74
16.65
Dividend income
346.79
258.25
88.54
34.28
Non-operating expenses
125.65
158.72
(33.07)
(20.84)
Financial costs
2,243.01
1,902.76
340.25
17.88
Net earnings
3,864.95
2,372.96 1,491.99
62.87
			 Income from the sale of water and services increased by Baht 2,909.49 million, or 17.55 %, resulting from an
additional number of consumers, and an increase in water quantity distributed and water price.
			 Other income rose by Baht 151.74 million, or 16.65 %, mainly due to an increase in government fund income,
fine income and interest income.
			 Operating and administrative expenses increased by Baht 1,375.70 million, or 10.07 %, partly due to a rise in
production supplies and the sale of water purchased from private companies based on privatization contracts, in which
PWA bought water at a much higher price, compared to a sale price. Another reason for increasing expenses is a rise in
operating and maintenance supplies, wages and service fees for of producing bulk water to be sold to PWA, meter-reading
fees, commodity depreciation, and electricity fee.
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Other expenses declined by Baht 33.07 million, or 20.84 %, mainly due to a reduction in paid-back fines, damages from cash missing from the account, as well as losses from provisions as a result of litigation, and missing assets and
materials pending a fact investigation.
			 Financial costs rose by Baht 340.25 million, or 17.88 %. In 2012, there were interest expenses totaling Baht
2,243.01 million. In this amount, there were fees for the sale and guarantee of sale of bonds paid for only one time on
the issuance date, amounting to Baht 15.84 million.
			 5.24.2 Expenses by nature
					
Expenses by nature have been included in the income statements for the year ended September 30,
2012 and 2011, consisting of the following:														
(Unit: Million Baht)
				
Financial Statements in which the equity method

				
				

is applied /Separate Financial Statements
2012
2011

				
				

is applied /Separate Financial Statements
2012
2011

				
				

is applied /Separate Financial Statements
2012
2011

			
Employee Expenses
2,902.04
2,576.51
			
Accumulated Depreciation
3,389.65
3,268.94
			
Property, buildings and equipment Loss from impairment of fixed assets 71.99
155.37
			
Water Purchased
6,838.98
6,210.28
			
Electricity Expenses
1,414.00
1,208.17
			
Connection and Piping Cost
1,148.64
1,056.02
			
Repair Expenses
708.03
642.32
			
Accumulated Amortization
10.03
15.30
			
Right to use government property Accumulated Amortization
				 Intangible assets
12.72
12.09
			 5.24.3 Transactions with key management personnel were included in operating expenses in comprehensive
prfit/loss statements for the year ended September 30, 2012 amd 2011, with the following details.
		 Remuneration for Board of Directors
		 Total remuneration for 11 directors of PWA’s Board paid by PWA comprised meeting allowance, bonus and extra
remuneration for the years ended September 30, 2012 and 2011, totaling Baht 3.62 and 4.22 million, respectively.
		 Remuneration for Top Management
		 Total remuneration for 8 members of PWA’s top management paid by PWA consisted of salary, bonus, extra
remuneration, and benefits after retirement for the years ended September 30, 2012 and 2011, as classified below.
														
(Unit: Million Baht)
				
Financial Statements in which the equity method
			
Short-term employee benefits
14.30
19.16
			
Post-employment benefits
7.64
6.80
				 Total
21.94
25.96
		 5.25 Outstanding Remittance to Ministry of Finance
														
(Unit: Million Baht)
				
Financial Statements in which the equity method
				 Outstanding remittance to government transferred
				 Add Increase between period
						
				 Less Remittance to the Ministry of Finance
				 Outstanding remittance

1,040.87
2,043.71
3,084.58
1,161.51
1,923.07

1,249.26
1,197.11
2,446.37
1,405.50		
1,040.87

รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค 172 Annual Report 2012 Provincial Waterworks Authority

			
In 2012, the Ministry of Finance (MOF) required PWA to remit to it an amount of Baht 1,161.51 million, or 45
% of PWA’s net profit in 2011, an increase of Baht 120.64 million from earlier estimated. PWA had remitted the required
amount to MOF in full. For 2013, PWA is required to remit an amount of Baht 888.83 million, or 45 % of its net profit in
2012, to MOF. PWA has projected a remittance of Baht 1,923.07 million for MOF, which has not yet been remitted to the
latter and is recorded in the accrued remittance account.
			
In 2011, MOF required PWA to remit to it an amount of Baht 1,405.50 million from its net profit in 2010, a
rise of Baht 156.24 million from previously estimated, which PWA had remitted in full amount. In 2012, PWA projected a
remittance of Baht 1,040.87 million for MOF, which represented 45 % of PWA’s net profit in 2011.

6. COMPENSATION FOR IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICE OBLIGATIONS

		 On 7 September, 2004, the cabinet resolution approved what had been proposed by the Prime Minister on 17
August, 2004 to support an implementation of public service obligations by state enterprises providing services to the
people. In this regard, the Office of the National Economic and Social Development Board has been assigned to discuss
with the Ministry of Finance and the Bureau of the Budget in order to subsidize any state enterprise project benefiting
people of which expenses exceed its investment cost .
		 The government will subsidize the investment surplus, particularly to those state enterprises with a continued
loss. The Ministry of Finance, in conjunction with the Bureau of the Budget and other related agencies, was assigned to
restructure state enterprises’ accounts and separate income - expenditure from the investment, and the service amount
the people themselves should be responsible. State enterprises will be responsible for the amount beyond the people’s
ability to pay, as public service obligations. For projects with investment costs higher than the investment rate of return
(IRR), the government will pay the whole compensation for such projects to state enterprises.
		 From 2008 onward, a payment of compensation based on public service obligations shall follows a regulation
of the Ministry of Finance A.D. 2008, effective on 26 January 2008. Compensation for a loss paid to state enterprises
was in the form of budget calculated by a difference between a service price determined by the government and an
investment cost, excluding expenses on the production of other commodities or services which are not regarded
as public services, and other expenses stemming from state enterprises’ mismanagement. In 2011, such regulation was
withdrawn. From 11 June 2011 onward, public service obligations have been based on a regulation of the Ministry of
Finance A.D. 2011 instead.
		 On 17 November, 2009, the cabinet resolution approved an amendment of the criterion for consideration of
compensation for PWA’s public service obligations (PSOs) for fiscal year 2009. The amendment was based on the criterion
used for compensation for PSOs for fiscal year 2008.
		 The cabinet resolution approved compensation for an implementation of PWA’s PSOs until 30 September 2011
only, as follows:
		 1. Compensation for an implementation of public service obligations for fiscal year 2004 was recognized as income
in fiscal year 2005, amounting to Baht 482.57 million.
		 2. Compensation for an implementation of public service obligations for fiscal year 2005 was recognized as income
in fiscal year 2006, amounting to Baht 609.59 million.
3. Compensation for an implementation of public service obligations for fiscal year 2006 was recognized as income
in fiscal year 2007, amounting to Baht 963.69 million.
4. Compensation for an implementation of public service obligations for fiscal year 2007 was recognized as income
in fiscal year 2008, amounting to Baht 1,011.07 million.
5. Compensation for an implementation of public service obligations for fiscal year 2008 was recognized as income
in fiscal year 2009, amounting to Baht 980.15 million.
6. Compensation for an implementation of public service obligations for fiscal year 2009 was recognized as income
in fiscal year 2010, amounting to Baht 802.80 million.
		 As of September 30, 2012 and 2011 income receivables from compensation for PSOs amounting to Bath 1,001.93
and 2,794.02 million, respectively was compensation for an implementation of PSOs in fiscal years 2007, 2008 and 2009.
It consisted of current portion of income receivables from compensation for PSOs, amounting to Bath 991.93 and 1,792.09
million, and long-term portion of income receivables from compensation for PSOs, amounting to Bath 10.00 and 1,001.93
million, respectively.
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7. CONTINGENT LIABILITIES
		 As at 30 September 2012, PWA has been sued for damages totaling 32 cases, consisting of 24 cases with the capital
sued for totaling Baht 163.35 million, and 8 cases without the capital sued for, with the following details.
		 1. There were 7 cases of breach of contracts comprising 5 cases with the capital sued for totaling Baht 37.17
million, 2 cases of which were under trial at the supreme court and the supreme administrative court equally, and 1 of
which was under trial at the labor court. There were 2 cases without the capital sued for, which was under trial at the
supreme court and the labor court each.
2. There were 13 cases in which PWA was sued to review unfair contracts and return a fine, consisting of 10 cases
with the capital sued for amounting to Baht 49.77 million, 5 and 3 of which were under trial at the supreme administrative
court and the administrative court, respectively. Another case was made under mutual memorandum between PWA and
the State Railway of Thailand for trial by the attorney general, while in the other case witnesses and other related people
were ordered to provide additional evidence at the office of the attorney general. There were 3 cases without the capital
sued for, which were under trial at the supreme administrative court, the administrative court and the civil court, each.
3. There were 11 violation cases comprising 9 cases with the capital sued for totaling Baht 76.41 million, one of
which was under trial at the supreme court, the court of appeal and the administrative court, each. The other 6 cases
were under trial at the supreme administrative court and the provincial court equally. There were 2 cases without the
capital sued for, which were under trial at the central administrative court.
4. There was 1 case of administrative order revocation for an act without reasonable ground, which was a case
without the capital sued for and under trial at the central administrative court.
Nevertheless, PWA has set aside reserves for its contingent losses from those cases in its financial statements,
amounting to Baht 8.73 million, which PWA’s management has considered to be sufficient for contingent losses.
8. PRIVATIZATION PROJECTS
		 As at 30 September 2012, PWA allowed the private sector to participate in 12 projects as follows:Project
Privatization Project
No.		

Contract
Period and Date

Company

1
PathumThani-Rangsit Water
25 years
PathumThani Water
		
Supply Project (BOOT)
31 August 1995 Supply Co., Ltd.		
					
						
					
						
						

Terms
The contract commenced from 15 October 1998 to
14 October 2023.
At the end of the contract, the facilities constructed
by the Company will be transferred to PWA.
The water price rate from the specified calculation
formula and the minimum water quantity purchased
are determined.

2
Ratchaburi-SamutSongkhram Water
30 years
Egcomthara Co., Ltd.
- The contract commenced from 7 April 2001 to 6 April 2031.
		
Supply Project (BOO)
23 June 1999		
- The water price rate from the specified calculation
						 formula and the minimum water quantity purchased
						 are determined.The construction by the Company
						 consisted of the following two parts:							 Part1: The production system must be sold to PWA
						 if the Company doesn’t renew the contract.
							 Part 2:The ownership of sub-stations at Damneon Saduak
						 Waterworks and Samut Songkhram Waterworks must be
						 transferred to PWA free of charge upon completion of
						 construction.
3
Phuket Water Supply Project (BOO)
10 years
Require Construction
			
28 October 1999 Co., Ltd. (recently		
			
amended contract named R.E.Q. Water
			
to extend to
Services Co., Ltd.)		
			
25 years 27
		
			
December 2005		
						
						

The contract commenced from 15 December 2000 to 		
14 December 2025.
The amended contract specifies more water quantity
purchased by PWA and a contract extension of 25
years starting 15 December 2000.		
The water price rate from the specified calculation
formula and the minimum water quantity purchased 		
are determined.
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Project
Privatization Project
No.		

Contract
Period and Date

Company

Terms

4
Sattahip Water Supply Project
30 years
Eastern Water Resource 		
28 July 2000
Development and		
			
amended 18
Management Public
			
October 2004
Company Limited		
					
						
					
						
						
					
					
						
					
						
						
					
					
						

The contract commenced from 28 February 2001 to
27 February 2031			
The Company pays a return at a specified rate of 7% 		
of monthly water sales and service.
The amended contract specified an additional construction
of production system for Pattaya Waterworks
The water price rate from the specified calculation
formula and the minimum water quantity purchased
are determined.
PWA has to compensate for the minimum water quantity
and quality. In case of less quality, the Company has to
compensate at the rate of 5 % for less than the highest
level and 10 % for less than the acceptable level.
The Company will pay PWA at the rate of .01 % of 		
total revenue from distributing water to Pattaya Waterworks
Any facilities constructed by the Company will belong
to PWA after the contract ends, such as distribution
system and SCADA.

5
NakhonPathom - SamutSakhon Water 30 years
VKCS (Thailand) Co.,
		
Supply Project (BOO)
21 September
Ltd. (recently named 		
		
2000
Thai Tap Water
				
Supply Public		
				
Company Limited)		
					
					
					
					
						
						

The contract commenced from 5 January 2004 to
4 January 2034.
The ownership of the facilities constructed		
including land will be retained to the Company
when the contract ends.
The water price rate from the specified calculation formula
and the minimum water quantity purchased are determined.
PWA has to compensate for the minimum water quantity
and quality. In case of less quality, the Company has to
compensate at the rate of 5 % for less than the highest
level and 10 % for less than the acceptable level.

6
NakornSawanAok Water
25 years
Nakornsawan
		
Supply Project (BOOT)
November 2000 Water Supply Co., Ltd.		
					
					
						
					
						
					
					
						
					
						
						
					
					

The contract commenced from 1 March 2003 to
28 February 2028.		
			
The ownership of facilities constructed will be transferred
to PWA at the end of the contract. (after examining 		
the production system in another 600 days).
The Company is responsible for the improvement 		
and expansion of the production system and the water
supply to the consumers on behalf of PWA.
PWA has given the order to construct the additional water
distribution system and PWA will pay back later. In case
of additionally constructed water distribution system,
the Company has to control the waste water rate in
the additional water distribution system
The water price rate from the specified calculation formula
and the minimum water quantity purchased are determined

7
Chachoengsao Water Supply
25 years
Chachoengsao
		
Project (BOOT)
9 November
Water Supply 		
		
2000
Co., Ltd.
					
					
					
					
						
					
					
					
					
						
					
						
						

The contract commenced from1 April 2003 to		
31 March 2028.
The ownership of facilities constructed will be transferred
to PWA at the end of the contract. (after examining the
production system in another 600 days).
The company is responsible for the improvement and
expansion of the production system and the water supply
to the consumers on behalf of PWA.
PWA has given the order to construct the additional water
distribution system and PWA will pay back later. In case
of additionally constructed water distribution system, the
Company has to control the waste water rate in the
additional water distribution system.
The water price rate from the specified calculation
formula and the minimum water quantity purchased
are determined.
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Project
Privatization Project
No.		

Contract
Period and Date

Company

Terms

8
Bangpakong Water Supply
25 years
Bangpakong Water
		
Project (BOOT)
9 November 2000 Supply Co., Ltd.
						
						
					
						
					
					
					
						
					
						
					
						

The contract commenced from 1 April 2003 to 31 March 2028.
The ownership of facilities constructed will be transferred
to PWA at the end of the contract. (after examining the
production system in another 600 days).
The company is responsible for the improvement and
expansion of the production system and the water supply
to the consumers on behalf of PWA.
PWA has given the order to construct the additional water
distribution system and PWA will pay back later. In case
of additionally constructed water distribution system, the
Company has to control the waste water rate in the
additional water distribution system.
The water price rate from the specified calculation formula
and the minimum water quantity purchased are determined.

9
		
		
		
		
		

The contract commenced from 12 May 2005 to		
11 May 2020.
The water price rate from the specified calculation
formula is determined yearly.

Reverse Osmosis Water Production
15 years
Project (BOO)
7 July 2004
to resolve water shortage of		
Koh Samui Waterworks according 		
to the cabinet’s resolution on 28
December 2004.

Eastern Water Resource Development and		
Management Public
Company Limited		

10
Phanatnikom and Banboeng Water
15 years
Industrial Water Resource 		
Supply Project (BOO)
10 September 2004 Management Co., Ltd. 		
		
		
					
						
						

The contract commenced from 1 February 2005		
to 31 January 2020.
PWA has to compensate for the minimum water quantity
and quality. In case of less quality, the Company has to
compensate at the rate of 5 % for less than the
highest level and 10 % for less than the acceptable level.

11
Rayong Water Supply Project (BTO)
25 years
UU Group Consortium 			
14 March 2006 consists of 		
				
Universal
				
Utilities Co., Ltd.		
				
- Chachoengsao Water		
					 Supply Co., Ltd.		
					 Bang Pakong Water
					 Supply Co., Ltd.		
				
- NakornSawan Water
					 Supply Co., Ltd.		
							
							

The contract commenced from 12 July 2006 to		
11 July 2031.		
		
The ownership of the facilities constructed by the
Company will be immediately transferred to PWA.
The Company had only the right to produce and		
sell water to PWA.				
PWA has to compensate for the minimum water		
quantity and quality.
A guarantee of Baht 6 million is required when
a one-year period is due and is replaced by 5% of
water sales according to the minimum water quantity
in the following years.

12
Chonburi Water Supply
20 years
Universal Utilities
		
Project (BOO)
3 June 2009
Co., Ltd. 		
					
						
					
						
						
						
						
						
						
						
					
						
						
					

The contract commenced from 1 December 2009 		
to 30 November 2029.				
The Company has to construct the facilities by its own
investment.
PWA has to compensate for the minimum water quantity
and quality. In case of less quality and quantity,
the Company has to compensate at the rate of 10%
of water quantity required to purchase in the period
multiplied by the water price, including value added tax
in that period, and multiplied by the number of days
starting from the date of less quality incurred to the date
of complete correction.
A guarantee of 10 % on this investment is required at
the contract date. 5% of water sales according to
the minimum water quantity is replaced in the first year
and the following years.
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		 PWA has made a contract with UU Group Consortium for the latter to produce and sell water to Rayong waterworks
(contract no. legal dept. 4/1549 dated March 14, 2006). The project based on such a contract was sued by a local government and the public, while Rayong administrative court has a ruling that PWA has to cancel the process of selection of
a private company for producing and selling tap water to PWA in the service area of Rayong waterworks and revoke the
contract (no. legal dept. 2/2549 dated March 14, 2006), since the date the court had a ruling, due to an unlawful selection
process. Subsequently, PWA appealed to the court against the ruling. The supreme administrative court has issued an
order imposing June 22, 2012 as the ending date of fact finding. In case the supreme administrative court has a ruling that
PWA must repeal the contract allowing the private company to produce and sell water to PWA, the latter has to transfer
the assets to PWA, with an account value as at September 30, 2012 totaling Baht 318.80 million.

9. Reclassification

		 In 2012, PWA has reclassified certain amounts in the financial statements as at 30 September 2011 to for the benefit
of comparing with the financial statements for the year ended 30 September 2012.
														
(Unit: Million Baht)
				
Financial Statements in which the equity method

				

is applied /Separate Financial Statements

				
Before
After
				
Reclassification Reclassification Reclassification
Statement of financial position as at 30 Sep 2011			
Trade and other Accounts Receivables
598.14
598.14
Trade accounts receivables - net
253.74
(253.74)
Revenue payables
28.15
(28.15)
Other current assets
336.96
(336.96)
Trade and other Accounts Payables
1,605.29
1,605.29
Trade Accounts Payables
1,408.22
(1,408.22)
Other current liabilities
560.01
(217.78)
342.23
Employee Benefit Obligations
93.47
93.47
Provisions		
101.75
(101.75)
Provisions from litigation
8.28
8.28

10. Approval of Financial Statements

		 These financial statements were authorized for issue by PWA’s Board of Directors on September 26, 2013.
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ผลการดำ�เนินงานของ กปภ. ในรอบ 5 ปี
(พ.ศ. 2551-2555)
ผลการดำ�เนินงาน

หน่วย

2551

2552

2553

2554

2555

1. จำ�นวนลูกค้าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ราย

2,771,418

2,935,356

3,106,914

3,265,334

3,421,100

2. อัตราผู้ใช้น้ำ�เพิ่มปกติ

%

6.57

6.65

6.75

6.16

6.38

3. ปริมาณน้ำ�ผลิตจ่าย

ล้าน ลบ.ม.

1,140

1,208

1,303

1,338

1,462

4. ปริมาณน้ำ�จำ�หน่าย

ล้าน ลบ.ม.

835

884

960

982

1,053

ลบ.ม.:ราย:เดือน

25.770

25.805

26.469

25.684

25.880

ลบ.ม.:ราย:วัน

0.847

0.848

0.870

0.844

0.863

6. อัตราน้ำ�สูญเสียในระบบจ่าย

%

26.67

26.73

26.19

26.48

27.88

7. จำ�นวนพนักงานรวมลูกจ้างประจำ�

คน

5,397

5,576

6,141

6,672

6,984

ราย:คน

513.51

526.43

505.93

489.41

484.848

		 9.1. ก่อสร้างปรับปรุงขยาย

10/529

6/228

5/647

12/532

3/321

		 9.2. ก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา

9/165

-

-

7/66

-

		 9.3. ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ�

12/424

4/127

2/38

10/605

10/369

		 9.4. ปรับปรุงเส้นท่อ

15/492

23/546

8/292

1/15

3/147

		 9.5. วางท่อขยายเขตจำ�หน่ายน้ำ�
			 (รวมบ้านเอื้ออาทร)

338/487

326/492

146/132

509/642

381/668

5. เฉลี่ยการใช้น้ำ�
		 5.1. เฉลี่ยต่อรายต่อเดือน
		 5.2. เฉลี่ยต่อรายต่อวัน

8. อัตราส่วนผู้ใช้น้ำ�ต่อพนักงาน
9. โครงการลงทุน (โครงการใหม่ในปี)

แห่ง / ล้านบาท

10. งบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ

ล้านบาท

2,544

2,878

3,845

4,975

3,998

11. รายได้รวม (รวม PSO)

ล้านบาท

14,870

16,725

18,206

19,316

22,585

12. รายจ่ายรวม

ล้านบาท

13,252

14,293

15,395

17,204

18,720

13. EBITDA

ล้านบาท

4,465

5,141

5,126

4,566

8,308

14. ดอกเบี้ยจ่าย

ล้านบาท

578

433

438

433

2,243

15. ค่าเสื่อมราคา

ล้านบาท

2,592

2,721

2,846

3039

3,484

16. กำ�ไร-ขาดทุนสุทธิ

ล้านบาท

1,618

2,432

2,812

2,112

3,865

17. สินทรัพย์รวม

ล้านบาท

57,253

62,594

69,373

72,215

81,798

18. ส่วนของทุน

ล้านบาท

-37,067

-38,680

38,717

39,637

26,762

19. ส่วนของหนี้

ล้านบาท

-20,187

-23,914

30,656

32,579

55,036

แห่ง

11

11

11

11

12

21. น้ำ�จ่ายฟรีช่วยสังคม

ล้าน ลบ.ม.

1.300

1.188

1.741

1.756

1.619

22. น้ำ�จ่ายฟรีช่วยสังคม
		 (เทียบกับน้ำ�ผลิตจ่าย)

%

0.11

0.10

0.13

0.13

0.11

ล้านบาท

2.489

2.247

16.738

4.511

11.245

แห่ง

114

125

135

145

155

20. โครงการเอกชนร่วมลงทุน

23. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล
24. ประกาศพื้นที่น้ำ�ประปาดื่มได้ (สะสม)
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ผลการดำ�เนินงาน

หน่วย

25. เพิ่มช่องทางบริการจ่ายค่าน้ำ�

สถานที่

2551

2552

2553

2554

2555

• สำ�นักงานประปา

• สำ�นักงานประปา

• กปภ.สาขา

• กปภ.สาขา

• กปภ.สาขา

• หักบัญชีธนาคาร
14 แห่ง

• หักบัญชีธนาคาร
14 แห่ง

• หักบัญชีธนาคาร
14 แห่ง

• หักบัญชีธนาคาร
14 แห่ง

• หักบัญชีธนาคาร
14 แห่ง

• ที่ทำ�การไปรษณีย์

• ที่ทำ�การไปรษณีย์

• ที่ทำ�การไปรษณีย์

• ที่ทำ�การไปรษณีย์

• ที่ทำ�การไปรษณีย์

• Counter Service

• Counter Service

• Counter Service

• Counter Service

• Counter Service

• mPAY Station

• mPAY Station

• mPAY Station

• mPAY Station

• mPAY Station

• JAY MART

• JAY MART

• JAY MART

• JAY MART

• JAY MART

• Just Pay

• Just Pay

• Just Pay

• Just Pay

• Just Pay

• Tesco Lotus

• Tesco Lotus

• Tesco Lotus

• Tesco Lotus

• Tesco Lotus

• ทรูมันนี่
•
(กปภ. สาขาสมุทรสาคร
อ้อมน้อย และสามพราน
(ใบแจ้งหนี้ที่มีบาร์โค้ด))

ทรูมันนี่
(กปภ. สาขาสมุทรสาคร
อ้อมน้อย และสามพราน
(ใบแจ้งหนี้ที่มีบาร์โค้ด))

• ทรูมันนี่
• ทรูมันนี่
(กปภ. สาขาสมุทรสาคร
• 108 shop
อ้อมน้อย และสามพราน
(ใบแจ้งหนี้ที่มีบาร์โค้ด)) • Family Mart

• ธ.ไทยพาณิชย์ทุกสาขา • ธ.ไทยพาณิชย์ทุกสาขา • ธ.ไทยพาณิชย์ทุกสาขา

• ธ.ไทยพาณิชย์ทุกสาขา

• ตู้ ATM ธ.ไทยพาณิชย์ • ตู้ ATM ธ.ไทยพาณิชย์ • ตู้ ATM ธ.ไทยพาณิชย์
(ใบแจ้งหนี้ที่มีบาร์โค้ด) (ใบแจ้งหนี้ที่มีบาร์โค้ด) (ใบแจ้งหนี้ที่มีบาร์โค้ด)

• ตู้ ATM ธ.ไทยพาณิชย์
(ใบแจ้งหนี้ที่มีบาร์โค้ด)

• เว็บไซต์ ธ.ไทยพาณิชย์ • เว็บไซต์ ธ.ไทยพาณิชย์ • เว็บไซต์ ธ.ไทยพาณิชย์
ใน จ.ปทุมธานี และ
ใน จ.ปทุมธานี และ
ใน จ.ปทุมธานี และ
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี

• เว็บไซต์ ธ.ไทยพาณิชย์
ใน จ.ปทุมธานี และ
ชลบุรี

• ธ.กรุงไทย ใน จ.ชลบุรี • ธ.กรุงไทย ใน จ.ชลบุรี
ศรีราชา แหลมฉบัง
ศรีราชา แหลมฉบัง
พัทยา และบางปะกง
พัทยา และบางปะกง

• ธ.กรุงไทยทุกสาขา
• ธ.ทหารไทยทุกสาขา

• ธ.ทหารไทย ใน จ.ชลบุรี • ธ.ทหารไทย ใน จ.ชลบุรี • ตู้ ATM ธ.กสิกรไทย
ศรีราชา แหลมฉบัง
ศรีราชา แหลมฉบัง
พัทยา และบางปะกง
พัทยา และบางปะกง
26. การเพิ่มช่องทางร้องเรียนลูกค้า

ช่องทาง

• Call Center ส่วนกลาง • Call Center ส่วนกลาง • Call Center ส่วนกลาง • Call Center 1662

• Call Center 1662

• โทรศัพท์ส่วนภูมิภาค

• โทรศัพท์ส่วนภูมิภาค

• โทรศัพท์ส่วนภูมิภาค

• โทรศัพท์ส่วนภูมิภาค

• โทรศัพท์ส่วนภูมิภาค

• GCC 1111

• GCC 1111

• GCC 1111

• GCC 1111

• GCC 1111

• สื่อมวลชนส่วนกลาง

• สื่อมวลชนส่วนกลาง

• สื่อมวลชนส่วนกลาง

• สื่อมวลชนส่วนกลาง

• สื่อมวลชนส่วนกลาง

• สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค • สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค • สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค • สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค

• สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค

• เว็บไซต์ กปภ.

• เว็บไซต์ กปภ.

• เว็บไซต์ กปภ.

• เว็บไซต์ กปภ.

• เว็บไซต์ กปภ.

• E-mail

• E-mail

• E-mail

• E-mail

• E-mail

• ศูนย์ดำ�รงธรรม
กระทรวงมหาดไทย

• ศูนย์ดำ�รงธรรม
กระทรวงมหาดไทย

• ศูนย์ดำ�รงธรรม
กระทรวงมหาดไทย

• ศูนย์ดำ�รงธรรม
กระทรวงมหาดไทย

• ศูนย์ดำ�รงธรรม
กระทรวงมหาดไทย

• จดหมาย หนังสือ
โทรสาร

• จดหมาย หนังสือ
โทรสาร

• จดหมาย หนังสือ
โทรสาร

• จดหมาย หนังสือ
โทรสาร

• จดหมาย หนังสือ
โทรสาร

• มาแจ้งด้วยตนเอง หรือ • มาแจ้งด้วยตนเอง หรือ • มาแจ้งด้วยตนเอง หรือ • มาแจ้งด้วยตนเอง หรือ
อื่นๆ
อื่นๆ
อื่นๆ
อื่นๆ

• มาแจ้งด้วยตนเอง หรือ
อื่นๆ

• ตูร้ บั ข้อคิดเห็นของลูกค้า • ตูร้ บั ข้อคิดเห็นของลูกค้า • ตู้รับข้อคิดเห็นของลูกค้า • ตู้รับข้อคิดเห็นของลูกค้า • ตู้รับข้อคิดเห็นของลูกค้า
• ตู้ ปณ. 321
ปณจ. หลักสี่

• ตู้ ปณ. 321
ปณจ. หลักสี่

• ตู้ ปณ. 67
ปณจ. หลักสี่

• ตู้ ปณ. 67
ปณจ. หลักสี่

• ตู้ ปณ. 67
ปณจ. หลักสี่
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ผลการดำ�เนินงาน

หน่วย

27. การติดตั้งระบบงานด้านเทคโนโลยี
		 สารสนเทศ

ระบบ

2551

2552

2553

2554

2555

• SCADA

• SCADA

• SCADA

• SCADA

• SCADA

• GIS

• GIS

• GIS

• GIS

• GIS

• ระบบ e-mail

• ระบบ e-mail

• ระบบ e-mail

• ระบบ e-mail

• ระบบ e-mail

• ระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

• ระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

• ระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

• ระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

• ระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

• ระบบบัญชีรายได้ลกู หนี้ • ระบบบัญชีรายได้ลูกหนี้ • ระบบบัญชีรายได้ลูกหนี้ • ระบบบัญชีรายได้ลูกหนี้ • ระบบบัญชีรายได้ลูกหนี้
ค่าน้�ำ ผ่านมาตร (Billing ค่าน้ำ�ผ่านมาตร (Billing ค่าน้ำ�ผ่านมาตร (Billing ค่าน้ำ�ผ่านมาตร (Billing ค่าน้ำ�ผ่านมาตร (Billing
and Sales Ledger)
and Sales Ledger)
and Sales Ledger)
and Sales Ledger)
and Sales Ledger)
• ระบบอ่านมาตรมือถือ • ระบบอ่านมาตรมือถือ • ระบบอ่านมาตรมือถือ
(Handheld)
(Handheld)
(Handheld)

• ระบบอ่านมาตรมือถือ
(Handheld)

• ระบบอ่านมาตรมือถือ
(Handheld)

• ระบบรายรับ-รายจ่าย • ระบบรายรับ-รายจ่าย • ระบบรายรับ-รายจ่าย

• ระบบรายรับ-รายจ่าย

• ระบบรายรับ-รายจ่าย

• ระบบเว็บไซต์

• ระบบเว็บไซต์

• ระบบเว็บไซต์

• ระบบเว็บไซต์

• ระบบเว็บไซต์

• ระบบงานทางธุรกิจ
(SAP)

• ระบบงานทางธุรกิจ
(SAP)

• ระบบงานทางธุรกิจ
(SAP)

• ระบบงานทางธุรกิจ
(SAP)

• ระบบงานทางธุรกิจ
(SAP)

• ระบบ
Video Conference

• ระบบ
Video Conference

• ระบบ
Web Conference

• ระบบ
Web Conference

• ระบบ
Web Conference

• ระบบบริการผู้ใช้น้ำ�

• ระบบบริการผู้ใช้น้ำ�

• ระบบบริการผู้ใช้น้ำ�

• ระบบบริการผู้ใช้น้ำ�

• ระบบบริการผู้ใช้น้ำ�

• ระบบ e-Learning

• ระบบ e-Learning

• ระบบ e-Learning

• ระบบ e-Learning

• ระบบ e-Learning

• ระบบตรวจสอบภายใน • ระบบตรวจสอบภายใน • ระบบตรวจสอบภายใน • ระบบตรวจสอบภายใน
Computer Audit
Computer Audit
Computer Audit
Computer Audit

• ระบบตรวจสอบภายใน
Computer Audit

• ระบบ e-Meeting

• ระบบ e-Meeting

• ระบบ e-Meeting

• ระบบ e-Meeting

• ระบบ e-Meeting

• ระบบป้องกันไวรัส

• ระบบป้องกันไวรัส

• ระบบป้องกันไวรัส

• ระบบป้องกันไวรัส

• ระบบป้องกันไวรัส

• ระบบสำ�รองข้อมูล
• ระบบสำ�รองข้อมูล
• ระบบสำ�รองข้อมูล
• ระบบสำ�รองข้อมูล
เพิ่มประสิทธิภาพ SAP เพิ่มประสิทธิภาพ SAP เพิ่มประสิทธิภาพ SAP เพิ่มประสิทธิภาพ SAP
• ระบบจัดเก็บข้อมูล
จราจรคอมพิวเตอร์

• ระบบจัดเก็บข้อมูล
จราจรคอมพิวเตอร์

• ระบบจัดเก็บข้อมูล
จราจรคอมพิวเตอร์

• ระบบสำ�รองข้อมูล
เพิ่มประสิทธิภาพ SAP
• ระบบจัดเก็บข้อมูล
จราจรคอมพิวเตอร์

• ระบบติดตัง้ ระบบทดสอบ • ระบบติดตัง้ ระบบทดสอบ • ระบบติดตั้งระบบทดสอบ • ระบบติดตั้งระบบทดสอบ
(QAS) เพื่อระบบงาน
(QAS) เพื่อระบบงาน
(QAS) เพื่อระบบงาน
(QAS) เพื่อระบบงาน
ทางธุรกิจ (SAP)
ทางธุรกิจ (SAP)
ทางธุรกิจ (SAP)
ทางธุรกิจ (SAP)
• ระบบบริหารความเสี่ยง • ระบบบริหารความเสี่ยง • ระบบบริหารความเสี่ยง
• ระบบเพื่อการใช้
ระบบงานร่วม

• ระบบเพื่อการใช้
ระบบงานร่วม

• ระบบเพื่อการใช้
ระบบงานร่วม

• ระบบการจัดการ
• ระบบการจัดการ
สารสนเทศสำ�หรับ
สารสนเทศสำ�หรับ
ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ของ กปภ. วิทยาศาสตร์ของ กปภ.
(LIMS)
(LIMS)

• ระบบการจัดการ
สารสนเทศสำ�หรับ
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ของ กปภ.
(LIMS)

• ระบบศูนย์บริการลูกค้า • ระบบศูนย์บริการลูกค้า
(Call Center)
(Call Center)

• ระบบศูนย์บริการลูกค้า
(Call Center)

• ระบบ Gis Web

• ระบบ Gis Web

• ระบบ Gis Web

• ระบบสารสนเทศ
สำ�หรับผู้บริหาร (EIS)

• ระบบสารสนเทศ
สำ�หรับผู้บริหาร (EIS)

• ระบบสารสนเทศ
สำ�หรับผู้บริหาร (EIS)
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ผลการดำ�เนินงาน

หน่วย

2551

2552

2553

2554

2555

• ระบบปรับปรุง (QAS) • ระบบปรับปรุง (QAS)
• ระบบปรับปรุง (QAS)
เพื่อพัฒนาระบบ
เพื่อพัฒนาระบบ
เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
สารสนเทศ
สารสนเทศ
สำ�หรับผู้บริหาร (BWD) สำ�หรับผู้บริหาร (BWD)
สำ�หรับผู้บริหาร (BWD)
• ระบบหุ่นยนต์
• ระบบหุ่นยนต์
• ระบบหุ่นยนต์
ทำ�ความสะอาดถังน้ำ�ใส ทำ�ความสะอาดถังน้ำ�ใส
ทำ�ความสะอาดถังน้ำ�ใส
• ระบบจัดตั้ง
• ระบบจัดตั้ง
• ระบบจัดตั้ง
ศูนย์คอมพิวเตอร์สำ�รอง ศูนย์คอมพิวเตอร์สำ�รอง ศูนย์คอมพิวเตอร์สำ�รอง
Backup Site ระยะที่ 1 Backup Site ระยะที่ 1 Backup Site ระยะที่ 1
ระบบงานทางธุรกิจ SAP ระบบงานทางธุรกิจ SAP ระบบงานทางธุรกิจ SAP
• ระบบงานตรวจวัด/
นำ�เข้าข้อมูลการผลิต/
จ่ายน้ำ�

• ระบบงานตรวจวัด/
นำ�เข้าข้อมูลการผลิต/
จ่ายน้ำ�

• ระบบงานตรวจวัด/
นำ�เข้าข้อมูลการผลิต/
จ่ายน้ำ�

• ระบบงานซ่อมบำ�รุง

• ระบบงานซ่อมบำ�รุง

• ระบบงานซ่อมบำ�รุง

• ระบบจัดเก็บและค้นหา
แบบก่อสร้าง

• ระบบจัดเก็บและค้นหา
แบบก่อสร้าง

• ระบบบริหารจัดการ
• ระบบบริหารจัดการ
เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ (EVM) เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ (EVM)
• ระบบ PWA Moving
Service

• ระบบ PWA Moving
Service

• ระบบจัดทำ�ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ กปภ.

• ระบบจัดทำ�ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ กปภ.
• ระบบรับชำ�ระ
ค่าน้ำ�ประปารวม
ศูนย์ตัวแทนรับชำ�ระ

28. การสร้างระบบธรรมาภิบาล

กิจกรรม

• คณะกรรมการตรวจสอบ • คณะกรรมการตรวจสอบ • คณะกรรมการตรวจสอบ • คณะกรรมการตรวจสอบ • คณะอนุกรรมการกำ�กับ
ของ กปภ.
ดูแลกิจการที่ดีและ
ของ กปภ.
ของ กปภ.
ของ กปภ.
การแสดงความรับผิดชอบ
• คณะอนุกรรมการ
• คณะอนุกรรมการ
• คณะกรรมการ
• คณะอนุกรรมการ
ต่อสังคมของ กปภ.
บริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยง
• คณะทำ�งาน
บริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงาน

• คณะทำ�งาน
บริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงาน

• คณะทำ�งาน
บริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงาน

• คณะทำ�งาน
บริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงาน

• คณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กปภ.

• คณะทำ�งาน
บริหารความเสีย่ ง
ระดับสายงาน

• คณะทำ�งาน
บริหารความเสีย่ ง
ระดับสายงาน

• คณะทำ�งาน
บริหารความเสี่ยง
ระดับสายงาน

• คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

• คณะกรรมการบริหาร • คณะกรรมการบริหาร • คณะกรรมการบริหาร • คณะกรรมการบริหาร • คณะทำ�งานส่งเสริม
ระบบการควบคุมภายใน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการควบคุมภายใน การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ของ กปภ.
• คณะทำ�งานควบคุม
• คณะทำ�งานควบคุม • คณะทำ�งานควบคุม
• คณะทำ�งานควบคุม
ภายในระดับหน่วยงาน ภายในระดับหน่วยงาน ภายในระดับหน่วยงาน ภายในระดับหน่วยงาน • คณะทำ�งาน
บริหารความเสี่ยง
• วัฒนธรรมองค์กร
• วัฒนธรรมองค์กร
• วัฒนธรรมองค์กร
• วัฒนธรรมองค์กร
ระดับหน่วยงาน
• พันธสัญญาร่วมสร้าง • พันธสัญญาร่วมสร้าง • พันธสัญญาร่วมสร้าง • พันธสัญญาร่วมสร้าง
• คณะทำ�งาน
สังคมคุณธรรม
สังคมคุณธรรม
สังคมคุณธรรม
สังคมคุณธรรม
บริหารความเสี่ยง
• ปฏิญาณตน
เป็นผู้บริหารที่ดี

• ประกาศจริยธรรม
ของ กปภ.

• ประกาศจริยธรรม
ของ กปภ.

• ประกาศจริยธรรม
ของ กปภ.

ระดับสายงาน
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ผลการดำ�เนินงาน

หน่วย

2551

2552

2553

2554

2555
• คณะกรรมการบริหาร
ระบบการควบคุมภายใน
• คณะทำ�งานควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงาน
• นโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีและการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กปภ.
• แผนการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีของ กปภ.
และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ ปี ระจำ�ปี 2555
• วัฒนธรรมองค์กร
• พันธสัญญาร่วมสร้าง
สังคมคุณธรรม
• ประกาศจริยธรรม
ของ กปภ.

29. รางวัลประกันผลงาน

• โล่รางวัลดีเด่นด้านการ
เบิกจ่ายงบลงทุน
ตามแผนจากกระทรวง
การคลัง
• โล่รางวัลพัฒนาเว็บไซต์
ที่ทุกคนเข้าถึงได้
จาก NECTEC

• โล่รางวัลรัฐวิสาหกิจ
ดีเด่นด้านการรายงาน
และเปิดเผยข้อมูลดีเด่น
จากกระทรวงการคลัง
1 กันยายน 2553

• รางวัลผู้บริหารดีเด่น
โครงการ Women Who
Make a Difference
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ราย
3,400,000
3,300,000
3,200,000
3,100,000
3,000,000
2,900,000
2,800,000
2,700,000
2,600,000

3,106,914

3,265,334 3,265,334

2,935,356
2,771,418

2,500,000

2551

2552

2553

2554

2555

ปี

ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555

จำ�นวนผู้ใช้น้ำ�ของการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2551-2555
คน
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

5,397

5,576

2551

2552

6,141

6,672

2553

2554

6,984

2555

ปี

ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555

จำ�นวนพนักงานรวมลูกจ้างประจำ� ปี 2551-2555
ราย:คน

530.00
520.00
510.00
500.00

526.43
513.51

505.93
489.41

490.00
480.00

484.84

470.00
460.00

ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555

2551

2552

2553

2554

2555

ปี

สัดส่วนผู้ใช้น้ำ�ต่อพนักงาน (ราย:คน) ประจำ�ปี 2551-2555
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ล้าน ลบ.ม.
%
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2551
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ปริมาณน้ำ�ผลิตจ่าย
ปริมาณน้ำ�จำ�หน่าย
อัตราน้ำ�สูญเสียในระบบจ่าย

ปริมาณน้ำ�ผลิตจ่าย น้ำ�จำ�หน่าย และอัตราน้ำ�สูญเสียในระบบจ่าย
ล้านบาท
25,000
20,000
15,000

22,585
3,865
18,206 19,316
18,720
17,204
14,870 16,725
13,252 14,293 15,395
2,432

10,000
5,000
0

2,812

2,112

1,618
2551

2552

2553

2554

2555

4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

รายได้รวม (รวม PSO)
รายจ่ายรวม
กำ�ไร-ขาดทุนสุทธิ

รายได้ รายจ่าย กำ�ไร-ขาดทุนของ กปภ. ปี 2551-2555

487

529

165
492

ก่อสร้างปรับปรุงขยาย
ก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา
ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ�
ปรับปรุงเส้นท่อ
วางท่อขยายเขตจำ�หน่ายน้ำ�

424

วงเงินลงทุนแยกตามประเภทโครงการปี 2551 ( รวม  2,097 ล้านบาท )
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228
492

0
127

ก่อสร้างปรับปรุงขยาย
ก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา
ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ�
ปรับปรุงเส้นท่อ
วางท่อขยายเขตจำ�หน่ายน้ำ�

546

วงเงินลงทุนแยกตามประเภทโครงการปี 2552 (1,393 ล้านบาท )
132

292

647

38
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มาตรฐานจรรยาบรรณของผู้บริหาร
และพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
ความหมายของจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ เป็นหลักประพฤติปฏิบตั เิ พือ่ รักษาและส่งเสริมเกียรติคณ
ุ ชือ่ เสียง
ขององค์กรและสมาชิก ทุกองค์กรมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีจรรยาบรรณ
ขององค์กร เพื่อให้สมาชิกขององค์กรใช้เป็นแนวทางการดำ�เนินงานให้ประสบ
ความสำ�เร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์กร
รั ฐ บาลมี น โยบายให้ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ กำ � หนดมาตรฐานจรรยาบรรณ
และจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณ
ที่กำ�หนด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมโดยรวม การประปา
ส่วนภูมภิ าค (กปภ.) ซึง่ เป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงมหาดไทยได้สนองนโยบายด้านนี้
โดยเริม่ จัดทำ�คูม่ อื จรรยาบรรณของการประปาส่วนภูมภิ าคขึน้ และได้จดั กิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์กรให้เป็นสังคมคุณธรรมต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2546
นอกจากนี้ ยังได้ประกาศพันธสัญญาร่วมสร้างสังคมคุณธรรมเมื่อปี 2548
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ดังนั้น เพื่อให้มีการปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และขยายผลเรื่องนี้
ไปสูผ่ บู้ ริหารและพนักงานทุกคน กปภ. จึงได้กำ�หนดมาตรฐาน
จรรยาบรรณของผูบ้ ริหารและพนักงานการประปาส่วนภูมภิ าค
ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรและระดับมาตรฐานที่เป็น
เป้าหมายของ กปภ. โดยยึดหลักสำ�คัญ 4 ประการ คือ
(1) สร้างค่านิยมร่วมเพือ่ สร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ งี าม ถูกต้อง
โดยยึดจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(2) ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ และพึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น
เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก รให้ เ ป็ น สั ง คมคุ ณ ธรรมอย่ า ง
ต่อเนื่อง
(3) รณรงค์ ส่งเสริม ให้มีการประพฤติปฏิบัติงาน
ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ โปร่ ง ใส ถู ก ต้ อ ง และ
เป็นธรรม รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ที่สร้าง
สิ่งดีงาม และถูกต้องตามจรรยาบรรณ
(4) ปรับกระบวนทัศน์ทเี่ น้นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่
องค์กร ประชาชน และสังคมโดยรวม
ทัง้ นี้ การประพฤติปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณขององค์กรนี้
ทุ ก คนในองค์ ก รต้ อ งร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น ตั้ ง แต่ ผู้ บ ริ ห าร
ซึง่ หมายถึง คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหารระดับ
กลาง และผู้ บ ริ ห ารระดั บ หั ว หน้ า งาน ซึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารนี้
เป็นผู้มีบทบาทในการกำ�หนดวิถีทางขององค์กร มีอำ�นาจ
สั่งการ และนำ�การทำ�งาน เพื่อให้ได้ทั้งผลงานตามเป้าหมาย
และได้น้ำ�ใจจากพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา และพนักงาน
ซึ่ ง เป็ น พลั ง การทำ � งานให้ สำ � เร็ จ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
ตามเป้าหมายขององค์กร โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ความชำ�นาญของพนักงานแต่ละคน

1. จรรยาบรรณของผู้บริหาร
1.1 ผู้บริหารต่อองค์กร
(1) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ตลอดจนตั ด สิ น ใจดำ � เนิ น การใด ๆ ด้ ว ย
ความเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุด
ขององค์กร
(2) บริ ห าร กปภ. ด้ ว ยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง ด้วยสายตาทีย่ าวไกล สร้างสรรค์
สิ่ง แปลกใหม่ กล้า เปลี่ย นแปลงและกล้ า
ตัดสินใจ
(3) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยการประยุ ก ต์ ค วามรู้
ประสบการณ์ และทักษะการบริหารจัดการ
อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
(4) คำ�นึงถึงการประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่ใช้
ทรัพยากรของ กปภ. อย่างสิน้ เปลือง จัดการ
ดูแลทรัพย์สินของ กปภ. มิให้เสื่อมค่าหรือ
สูญหายโดยมิชอบ
(5) รายงานสถานภาพของ กปภ. โดยสม่ำ�เสมอ
และครบถ้วนตามความเป็นจริง
(6) แจ้ ง ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทราบถึ ง แนวโน้ ม
(prospects) ในอนาคตขององค์ ก ร
ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งจะต้องอยู่บน
พื้ น ฐานของความเป็ น ไปได้ แ ละมี ข้ อ มู ล
สนับสนุนอย่างเพียงพอ
(7) ไม่ แ สวงหาประโยชน์ ใ ห้ ต นเองและผู้ อื่ น
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
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(8) ไม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ลั บ ขององค์ ก รต่ อ บุ ค คล
ภายนอก
(9) ไม่ด�ำ เนินการใด ๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร
(10) จงรั ก ภั ก ดี แ ละภู มิ ใ จที่ ไ ด้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของ กปภ. และปกป้ อ ง กปภ. เมื่ อ ถู ก
ให้ด�ำ เนินการอย่างไม่ถกู ต้องและไม่ชอบธรรม
ซึ่งอาจทำ�ให้ กปภ. ได้รับความเสียหาย
1.2 ผู้บริหารต่อพนักงาน
(1) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
(2) ดู แ ลรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มในการทำ � งาน
ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรั พ ย์ สิ น
ของพนักงานอยู่เสมอ
(3) แต่งตัง้ โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษพนักงาน
ด้ ว ยความสุ จ ริ ต ใจ โดยคำ � นึ ง ถึ ง ความรู้
สมรรถนะความสามารถ และประสบการณ์
ตลอดจนความเหมาะสมที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
วุฒิภาวะทางอารมณ์ของพนักงานนั้น ๆ
(4) ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาทักษะความรู้
สมรรถนะความสามารถของพนักงาน รวมถึง
การเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ
กิจการประปา โดยให้โอกาสแก่พนักงาน
อย่างทั่วถึงและสม่ำ�เสมอ
(5) รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของ
พนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การดำ�เนินงานขององค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
(6) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

(7) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำ�ใด ๆ
ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ
ความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
(8) หลีกเลี่ยงการดำ�เนินการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม
ซึ่ ง อาจคุ ก คามและสร้ า งความกดดั น
ต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
(9) ปฏิ บั ติ ต่ อ พนั ก งานด้ ว ยความสุ ภ าพและ
ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(10) ย้ำ � ให้ พ นั ก งานเข้ า ใจในเรื่ อ งมาตรฐาน
จรรยาบรรณและบทบาท ซึ่ ง พนั ก งาน
ถือปฏิบัติได้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม
ที่ อ ยู่ ใ นกรอบปฏิ บั ติ ข องจรรยาบรรณ
อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
(11) เปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานให้ ข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ
ท้วงติงการดำ�เนินงานขององค์กรที่ขัดต่อ
กฎหมายระเบียบและข้อบังคับ
(12) ให้ความมัน่ ใจกับพนักงาน ในเรือ่ งสวัสดิภาพ
และสวัสดิการในการทำ�งาน
(13) ย้ำ�ให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากร
ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจำ � กั ด ในองค์ ก รให้ คุ้ ม ค่ า และ
เกิดประโยชน์สูงสุด
(14) พึ ง ดู แ ลเอาใจใส่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาทั้ ง ด้ า น
ปฏิบตั งิ าน ขวัญกำ�ลังใจ สวัสดิการ และรับฟัง
ความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาตาม
ทำ�นองคลองธรรม
(15) ให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาความรู้ แ ละ
ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาส
พนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่�ำ เสมอ ตลอดจน
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สนับสนุนพนักงานทุกระดับให้มีการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกัน
1.3 ผู้บริหารต่อลูกค้าและประชาชน
(1) ให้บริการที่มีคุณภาพ
(2) กำ � หนดระดั บ คุ ณ ภาพที่ ย อมรั บ ได้ ข อง
การบริการ
(3) เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ
อย่ า งครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง และไม่ บิ ด เบื อ น
ข้อเท็จจริง
(4) นำ�เสนอการบริการที่จะต้องไม่ทำ�ให้ลูกค้า
และประชาชนเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
คุณภาพ ราคา ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ
ของการบริการนั้น ๆ
(5) จัดระบบเพือ่ ให้ลกู ค้าและประชาชนสามารถ
ร้องเรียนเกีย่ วกับการบริการ และดำ�เนินการ
อย่างดีทสี่ ดุ เพือ่ ให้ลกู ค้าและประชาชนได้รบั
การตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
(6) รั ก ษาความลั บ ของลู ก ค้ า และประชาชน
อย่างจริงจัง และสม่�ำ เสมอ รวมถึงไม่น�ำ มาใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยมิชอบ
(7) พยายามรั ก ษาต้ น ทุ น การผลิ ต ให้ ต่ำ � ที่ สุ ด
ทั้งนี้ต้องรักษาคุณภาพของการบริการให้ได้
มาตรฐานตลอดเวลา

(10) กรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อใดได้
ต้ อ งรี บ แจ้ ง ให้ ลู ก ค้ า และประชาชนทราบ
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขปัญหา
(11) ไม่ ค้ า กำ � ไรเกิ น ควรเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
คุ ณ ภาพของการบริ ก าร และไม่ กำ � หนด
เงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าและ
ประชาชน
(12) สร้างนวัตกรรมใหม่ เช่น การบริการใหม่ ๆ
เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า และประชาชนเกิ ด ความ
พึงพอใจอย่างสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง
1.4 ผู้บริหารต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
(1) ไม่เรียก หรือไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ
ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี้
(2) ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือ
การจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น
พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ
เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรม
และรวดเร็ว
(3) ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขต่ า ง ๆ ที่ มี ต่ อ เจ้ า หนี้
อย่างเคร่งครัด ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งวัตถุประสงค์
ของการใช้เงิน การชำ�ระคืน การดูแลคุณภาพ
หลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้
ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้

(8) แสวงหาช่องทางที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่
ลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่อง

(4) กรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อใดได้
ต้ อ งรี บ แจ้ ง ให้ เจ้ า หนี้ ท ราบล่ ว งหน้ า เพื่ อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

(9) ปฏิบตั ติ นตามเงือ่ นไขต่าง ๆ ทีม่ ตี อ่ ลูกค้าและ
ประชาชนอย่างเคร่งครัด

(5) รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง และ
ตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำ�เสมอ
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(6) เร่ ง รั ด ติ ด ตามทวงหนี้ เ พื่ อ ประโยชน์ ข อง
องค์กร
1.5 ผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า
(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการ
แข่งขันที่ดี
(2) ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งขัน
ทางการค้ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต หรื อ
ไม่ เ หมาะสม เช่ น การจ่ า ยสิ น จ้ า งให้ แ ก่
พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
(3) ไม่ พ ยายามทำ � ลายชื่ อ เสี ย งของคู่ แข่ ง ขั น
ทางการค้ า ด้ ว ยการกล่ า วหาในทางร้ า ย
โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
1.6 ผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม
(1) ไม่ ก ระทำ � การใด ๆ ที่ จ ะมี ผ ลเสี ย หาย
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
(2) คื น ผลกำ � ไรส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ ก รให้ แ ก่
กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่าง
สม่ำ�เสมอ
(3) ปลูกฝังจิตสำ�นึกของความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ กิ ด ขึ้ น ในหมู่ พ นั ก งาน
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง
(4) ปฏิ บั ติ ห รื อ ควบคุ ม ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
เคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำ�กับดูแล
(5) ไม่กระทำ�การช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอม
เป็นเครื่องมือที่จะทำ�ให้เกิดการหลีกเลี่ยง
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำ�กับดูแล และ
รายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการ

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ
ต่อหน่วยงานนั้น
(7) ไม่น�ำ เงินขององค์กรไปสนับสนุนทางการเมือง

2. จรรยาบรรณของพนักงาน
2.1 พนักงานต่อองค์กร
(1) ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ กปภ.
(2) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความสุ จ ริ ต โปร่ ง ใส
เสมอภาค และเป็นธรรม โดยปราศจากอคติ
ตลอดจนละเว้นการกระทำ�ใด ๆ อันอาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั องค์กร
(3) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ
ด้ ว ยความขยั น หมั่ น เพี ย ร และรอบคอบ
โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นสำ�คัญ
(4) ตรงต่อเวลา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ
และใช้เวลาราชการเพือ่ ประโยชน์ขององค์กร
อย่างเต็มที่
(5) รายงานผลการดำ�เนินงานและสถานภาพ
ขององค์กรตามความเป็นจริง ครบถ้วนและ
สม่ำ�เสมอ ตามระยะเวลาที่กำ�หนด
(6) จัดการ ดูแล และใช้ทรัพย์สินขององค์กร
อย่างประหยัด และรูค้ ณ
ุ ค่า โดยมิให้เสือ่ มค่า
เสียหายหรือสิ้นเปลือง เยี่ยงวิญญูชนจะพึง
ปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
(7) มีความรับผิดชอบต่อความสำ�เร็จและความ
ล้มเหลวของ กปภ. มีความจงรักภักดีต่อ
เป้าหมายของ กปภ. มีความคิดริเริ่มในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานที่ตนสังกัด
2.2 พนักงานต่อผู้บังคับบัญชา
(1) ไม่กล่าวร้ายต่อผูบ้ งั คับบัญชา โดยปราศจาก
ข้อมูลและความจริง
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(2) ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ตลอดจนให้
ความร่วมมือปฏิบตั งิ านด้วยความรับผิดชอบ
ร่วมแก้ปญ
ั หา รวมทัง้ เสนอแนะในสิง่ ทีเ่ ห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความ
รับผิดชอบ
2.3 พนักงานต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน
(1) เป็นผูม้ ศี ลี ธรรมอันดี ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ไม่ แ สวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
(2) เรียนรู้ความผิดพลาดของตนเองและไม่ทำ�
ผิดซ้�ำ แสวงหาความรูเ้ พิม่ เติม และใช้วชิ าชีพ
ของตนปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถ มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนา
ตนเองและหน่วยงาน
(3) สนับสนุนกิจกรรมทัง้ ปวงทีจ่ ะช่วยเสริมสร้าง
คุณภาพและประสิทธิภาพขององค์กรให้ไปสู่
ความเป็นเลิศ
(4) เต็ ม ใจช่ ว ยเหลื อ และให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ
เพื่ อ นพนั ก งานเกื้ อ กู ล กั น ในทางที่ ช อบ
ตลอดจนส่ ง เสริ ม และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ความ
สามั ค คี แ ละความเป็ น น้ำ � หนึ่ ง ใจเดี ย วกั น
ในหมู่พนักงาน ถือเสมือนว่าเพื่อนร่วมงาน
เป็น “ลูกค้าสำ�คัญ”

(7) มีความกล้าหาญพอที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ตน
เชื่อมั่นและยืดหยุ่น เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง
เพื่อ กปภ.
2.4 พนักงานต่อลูกค้า
(1) ผลิตน้�ำ สะอาดทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานของ
องค์การอนามัยโลก
(2) ปฏิ บั ติ ต่ อ ลู ก ค้ า อย่ า งเต็ ม ความสามารถ
ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว ถูกต้อง และ
สุ ภ าพอ่ อ นน้ อ ม พร้ อ มทั้ ง ให้ คำ � แนะนำ �
ตลอดจนแสวงหาช่ อ งทางที่ จ ะอำ � นวย
ความสะดวกให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
(3) รั ก ษามาตรฐานการให้ บ ริ ก าร ให้ เ ป็ น
ที่ประจักษ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
และปรับปรุงมาตรฐานการบริการให้ดีขึ้น
อย่างไม่หยุดยั้ง
(4) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจน
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นของลู ก ค้ า ด้ ว ยความเต็ ม ใจ
เพือ่ เป็นช่องทางให้มกี ารปรับปรุงการให้บริการ
ลูกค้าให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา
(5) ละเว้ น การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ ใ ด
ซึง่ มีมลู ค่าเกินปกติวสิ ยั ทีว่ ญ
ิ ญูชนจะให้แก่กนั
โดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อ
2.5 พนักงานต่อคู่ค้าหรือเจ้าหนี้

(5) มี กิ ริ ย ามารยาทที่ สุ ภ าพเรี ย บร้ อ ยต่ อ ผู้
ร่วมงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ เพื่อรักษา
และเผยแพร่ ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข ององค์ ก ร
ให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป

(1) ไม่เรียก ไม่รับ ไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่
สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้

(6) ไม่กล่าวร้ายต่อเพือ่ นพนักงานโดยปราศจาก
ข้อมูลและความจริง

(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีกับคู่ค้าหรือ
เจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดตามที่ตกลงกันไว้

(2) ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ หรือเจ้าหนีด้ ว้ ยความเป็นธรรม
และเท่าเทียม
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(4) หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่ได้
ตกลงกันไว้ จะต้องแจ้งให้คู่ค้าหรือเจ้าหนี้
ทราบล่วงหน้า เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน

สร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม สังคม
หรือความมั่นคงของชาติด้วยการหลีกเลี่ยง
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ

(5) หากมี ข้ อ มู ล ว่ า มี ก ารเรี ย กหรื อ รั บ หรื อ ให้
ผลประโยชน์ ใ ด ๆ ที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต เกิ ด ขึ้ น
พึงเปิดเผยรายละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยความยุติธรรม

(3) ประกอบกิ จ การด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ
สร้างสรรค์ และปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายหรื อ กฎระเบี ย บที่ อ อกโดย
หน่วยงานกำ�กับดูแล

2.6 พนักงานต่อสังคม
(1) ไม่กระทำ�การใด ๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อ
สภาพแวดล้อม สังคม และความมัน่ คงของชาติ

(4) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ จ ะมี
ส่ ว นสร้ า งสรรค์ สั ง คม หรื อ เยาวชนอย่ า ง
สม่ำ�เสมอเท่าที่จะสามารถกระทำ�ได้

(2) ไม่ให้การช่วยเหลือ หรือให้การสนับสนุน
กิจกรรมใด ๆ หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะ

(5) มีจิตสำ�นึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
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ประมวลจริยธรรมของผูว้ า่ การและผูป้ ฏิบตั งิ าน
การประปาส่วนภูมภิ าค พ.ศ. 2553
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ มีประมวล
จริยธรรม เพื่อกำ�หนดมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทโดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับ
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้กำ�หนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ�ด้วย
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องบทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล่ า ว อาศั ย อำ � นาจตามความในมาตรา 22
แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 จึงกำ�หนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นเป็นประมวลจริยธรรม
ของผู้ว่าการและผู้ปฏิบัติงานการประปาส่วนภูมิภาค ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1
บททั่วไป

ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมนี้ เรียกว่า “ประมวลจริยธรรมของผูว้ า่ การและผูป้ ฏิบตั งิ านการประปาส่วนภูมภิ าค พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ประมวลจริยธรรมนี้ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประมวลจริยธรรมนี้
		 “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
		 “ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
		 “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างของการประปาส่วนภูมิภาค
		 “คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค”
		 หมายความว่าคณะกรรมการทีผ่ วู้ า่ การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ พิจารณาดำ�เนินการด้านจริยธรรมของการประปาส่วนภูมภิ าค
ข้อ 4 ให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร เป็นผู้เสนอให้มีการกำ�หนดหรือปรับปรุงเพิ่มเติม มาตรฐานจริยธรรม
และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
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หมวด 2

มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันป็นค่านิยมหลัก
ข้อ 5 ผู้ว่าการและผู้ปฏิบัติงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
9 ประการดังนี้
		 (1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
		 (2) การมีจิตสำ�นึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
		 (3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
		 (4) การยืนหยัดทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
		 (5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย ไม่เลือกปฏิบัติ
		 (6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
		 (7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
		 (8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
		 (9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
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ส่วนที่ 2
มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร
ข้อ 6 ผู้ว่าการและผู้ปฏิบัติงาน ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อ 7 ผูว้ า่ การและผูป้ ฏิบตั งิ าน ต้องเป็นแบบอย่างทีด่ ี ในการรักษาไว้และปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
		 ทุกประการ
ข้อ 8 ผูว้ า่ การและผูป้ ฏิบตั งิ าน ต้องเป็นแบบอย่างทีด่ ี รักษาชือ่ เสียงของตน ตลอดจนภาพลักษณ์หน่วยงาน และปฏิบตั ิ
		 ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ 9 ผู้ว่าการและผู้ปฏิบัติงาน ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำ�แหน่งหน้าที่
ข้อ 10 ผู้ว่าการและผู้ปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจรรยาวิชาชีพอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ ด้วยความ
เสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุความสำ�เร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ ประชาชนและการประปาส่วนภูมิภาค
ข้อ 11 ผู้ว่าการและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีจิตสำ�นึกที่ดีในการให้การบริการ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ผู้ใช้บริการด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งส่งเสริมความเข้าใจอันดีกับประชาชนผู้ใช้บริการ
ข้อ 12 ผู้ ว่ า การและผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ต้ อ งไม่ นำ � ความสั ม พั น ธ์ ส่ ว นตั ว ระหว่ า งบุ ค คล มาเป็ น เหตุ ใ นการใช้ ดุ ล พิ นิ จ
ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษ เพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวนั้น
ข้อ 13 ผู้ว่าการและผู้ปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้ข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น
ข้อ 14 ผูว้ า่ การและผูป้ ฏิบตั งิ าน ไม่ตอ้ งใช้สถานะหรือตำ�แหน่งหน้าทีใ่ นการแสวงหาประโยชน์ทมี่ คิ วรได้ สำ�หรับตนเอง
หรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ข้อ 15 ผู้ ว่ า การและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งรั ก ษาและเสริ ม สร้ า งความสามั ค คี ร ะหว่ า งผู้ ร่ ว มงานพร้ อ มกั บ ให้ ค วาม
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ ไม่ปิดบังข้อมูลที่จำ�เป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานต่อเพื่อนร่วมงาน
และไม่นำ�เอาผลงานของผู้อื่นมากล่าวอ้างเป็นผลงานของตนเอง
ข้อ 16 ผู้ว่าการและผู้ปฏิบัติงาน ต้องยึดมั่นในข้อปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติตามกฎหมาย
สัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ บนพื้นฐานของความเสมอภาค และเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล
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หมวด 3

กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 17 ผู้ว่าการและผู้ปฏิบัติงาน ต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบประมวลผลจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด
ให้เกิดเป็นแบบอย่างทีด่ ี หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบตั ติ าม จะต้องได้รบั การพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสมแห่งกรณี
ข้อ 18 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า ผู้ว่าการหรือผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ให้คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค มีหน้าที่พิจารณาในเบื้องต้นว่า
ข้อร้องเรียน หรือเหตุที่ปรากฏ เป็นกรณีที่เกี่ยวกับข้อกำ�หนดมาตรฐานจริยธรรมในประมวลจริยธรรมนี้หรือไม่
ข้อ 19 เมื่อคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาเห็นว่าข้อร้องเรียน
หรือเหตุที่ปรากฏ เป็นกรณีที่เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมให้ดำ�เนินการต่อไป ดังนี้
(1) กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนหรือเหตุที่ปรากฏแก่ผู้ว่าการ ให้นำ�เสนอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งการ
(2) กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนหรือเหตุการณ์ที่ปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้นำ�เสนอผู้ว่าการเพื่อสั่งการให้สายงาน
ต้นสังกัดของผู้ปฏิบัติงานนั้น เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำ�เนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ 20 การดำ�เนินตามข้อ 19 ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณี แต่งตั้งคณะกรรมการจำ�นวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกิน
ห้าคน เป็นผู้ดำ�เนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ 21 เมื่ อ คณะกรรมการตามข้ อ 20 ดำ � เนิ น การสอบสวนแล้ ว เสร็ จ ปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า ไม่ มี ก ารฝ่ า ฝื น
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีตามข้อ 20 สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบในแต่กรณีตามข้อ 20 สั่งให้ดำ�เนินการตามหมวด 4 แห่งประมวล
จริยธรรมนี้
ข้อ 22 การดำ�เนินการทางจริยธรรมตาม ข้อ 20 และ ข้อ 21 ให้นำ�ข้อบังคับของการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วย
การกำ�หนดตำ�แหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย
การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. 2522 และระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2522 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้พิจารณาพฤติกรรมของ
การฝ่าฝืนตามแนวทางในข้อ 24 และการกำ�หนดโทษให้เป็นไปตามข้อ 26 แห่งประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ 23 การวินิจฉัยสั่งการของผู้รับผิดชอบตามข้อ 21 ให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงภายหลัง ที่อาจทำ�ให้
เกิดการวินิจฉัยสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
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หมวด 4

ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ 24 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมในหมวด 2 แห่งประมวลจริยธรรมนี้ ถือป็นความผิดทางวินัย ส่วนจะเป็น
การฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืนความจงใจหรือเจตนา
มูลเหตุจูงใจ ความสำ�คัญและระดับตำ�แหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และ
ความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอื่นอันควรนำ�มาประกอบ
การพิจารณา
ข้อ 25 เมื่อดำ�เนินการสอบสวนทางจริยธรรมแล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม ซึง่ เป็นความผิดทางอาญาให้พจิ ารณาดำ�เนินการตามกฎหมายอีกส่วนหนึง่
ข้อ 26 เมื่อดำ�เนินการสอบสวนทางจริยธรรมแล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม ให้ดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์การดำ�เนินการทางวินัยของการประปา
ส่วนภูมิภาค
ข้อ 27 เมื่อดำ�เนินการสอบสวนทางจริยธรรมแล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริ ย ธรรมตามประมวลจริ ย ธรรมไม่ ถึ ง ขนาดเป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบทางวิ นั ย หรื อ ความผิ ด ทางอาญา
ให้ด�ำ เนินการตามควรแก่กรณี เพือ่ ให้มกี ารแก้ไขพฤติกรรมทีถ่ กู ต้อง หรือตักเตือนหรือนำ�ไปพิจารณาการแต่งตัง้
การเข้าสู่ตำ�แหน่ง การพ้นจากตำ�แหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ รวมถึง
การส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทางด้านจิตใจต่อไป
ข้อ 28 กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ให้ผู้ว่าการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
								
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553
									
(นายวิเศษ ชำ�นาญวงษ์)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
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รายงานผลการปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่รองรับสิทธิของประชาชนโดยได้กำ�หนด
สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำ�เนินการต่าง ๆ ของรัฐ และกำ�หนดหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน
การประปาส่วนภูมิภาค ได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างเคร่งครัด
ดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารของ การประปาส่วนภูมิภาค ตามคำ�สั่งการประปาส่วนภูมิภาค
ที่ 944/2552 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
		 1.1 กำ � หนดข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ อ ยู่ ใ นความครอบครองของการประปาส่ ว นภู มิ ภ าค ที่ ต้ อ งลงพิ ม พ์
ในราชกิจจานุเบกษา ข้อมูลข่าวสารที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
		 1.2 ให้ คำ � ปรึ ก ษา แนะนำ � เกี่ ย วกั บ การดำ � เนิ น งานตามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ตามที่พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาคร้องขอ
		 1.3 กำ�หนดเงื่อนไข และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของ
การประปาส่วนภูมิภาค
		 1.4 พิจารณา และให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค
2. จัดสถานทีใ่ ห้ประชาชนสามารถตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารได้โดยสะดวก และสามารถติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารได้
ณ สำ�นักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และการประปาส่วนภูมิภาค
ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค www.pwa.co.th
4. นำ�ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการประกวดราคาและการสอบราคา พร้อมทัง้ สรุปผลการพิจารณาการจัดซือ้ จัดจ้าง
ของการประปาส่วนภูมิภาค จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค
พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง (www.pwa.co.th)
5. นำ�ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การค้นหาข้อมูลข่าวสารเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
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การดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กปภ. ปี 2555
PWA Operations on CSR in 2012
ตลอดระยะเวลา 33 ปีที่ผ่านมาด้วยความมุ่ ง มั่ น
ที่จะเป็นองค์กรที่ดีของสังคมโดยยึดหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) ในการบริหาร
จัดการองค์กร ควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility : CSR) การประปา
ส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ดำ�เนินโครงการสาธารณประโยชน์
ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อ
เสริมสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้พนักงาน
มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมด้ า นการช่ ว ยเหลื อ สั ง คมต่ า ง ๆ
ตามแนวคิด “พนักงาน กปภ. ทุกคนมีดเี อ็นเอจิตสาธารณะ”
พร้ อ มทั้ ง กำ � หนดให้ ก ารแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
(CSR) เป็นส่วนหนึง่ ของแผนยุทธศาสตร์องค์กร เพือ่ ให้ กปภ.
สามารถก้ า วไปสู่ อ งค์ ก รแห่ ง ความเป็ น เลิ ศ หรื อ องค์ ก ร
สมรรถนะสูง หรือ (HPO) ที่มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง
และยั่งยืน (Sustainable Growth)

During the past 33 years, with the commitment
to be a good organization of the society based on
the corporate governance principle in organizational
management together with the expression of
corporate social responsibility, Provincial Waterworks
Authority (PWA) has carried out public-service projects
concretely and continuously, aiming at enhancing
the strength of the Thai society and supporting
employees’ participation in social contribution
activities under the concept “all PWA’s employees
have the public minds”; moreover, PWA has incorporated “CSR” as part of its corporate strategic plans
so that PWA shall become a high performance
organization (HPO) with sustainable growth.

ขอภาพจาก กปภ. ด้วย
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High Performance
Organization

HPO

ภาพลักษณ์ดีมีชื่อเสียง

ด้านสังคมและชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านผู้บริโภค
ด้านจิตสาธารณะ

ผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจ

Sustainable
Growth
Strategy

CSR

CG

Corporate
Social Responsibility

Corporate
Governance

โดยทีแ่ ผนยุทธศาสตร์องค์กร ฉบับที่ 2 ปี 2555-2559
ในยุทธศาสตร์ที่ 8 (ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม) สะท้อน
ให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของ กปภ. ในการแสดง
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ในปี 2555
กปภ. จึงได้ทบทวนและวางจุดยืน CSR (Repositioning)
หรื อ ตำ � แหน่ ง เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า น CSR ของ กปภ.
โดยมุง่ เน้นส่งเสริมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรน้�ำ และร่วมพัฒนา
ด้านแหล่งน้ำ�ร่วมกับท้องถิ่นต่าง ๆ ด้วยการปรับภูมิทัศน์
รอบแหล่งน้ำ� และจัดโครงการเติมใจให้กัน (เน้น Home
care)
นอกจากนี้ กปภ. ยังได้ให้ความสำ�คัญต่อการดำ�เนินงาน
อย่างมีความรับผิดชอบในทุกกระบวนการทางกิจการประปา
(CSR in-process) ควบคู่ไปกับการดำ�เนินโครงการเพื่อ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (CSR after-process)

การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน

Whereas, the Corporate Strategic Plan
No.2 (2012-2016), 8th Strategy (Corporate Social
Responsibility-CSR) has reflected the determination
of PWA regarding its corporate social responsibility;
in 2012, PWA has reviewed and repositioned its CSR
strategies, emphasizing the promotion of water
resource conservation and development of water
sources in cooperation with local communities by
adjusting the landscape around water sources and
organizing “home care” projects.
Moreover, PWA has given the importance to
CSR (in-process and after-process); whereas, all
CSR projects/activities of PWA have clearly been
developed such as “School Drinking Water”,
“Water-Saving Schools”, “Thai Youth Camp
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ซึ่งทุกโครงการ/กิจกรรม CSR ของ กปภ. มีพัฒนาการและ
มี ค วามเด่ น ชั ด มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ เช่ น โครงการ PWA
น้ำ�ดื่มโรงเรียน โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ� โครงการ
ค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำ� เป็นต้น รวมทั้งยังคงสานต่อ
ภารกิ จ การพั ฒ นาสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มใน 4 ด้ า น
หรือ 4 CARE คือ ด้านชุมชนและสังคม (Social Care)
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อม (Environment Care) ด้า นผู้ บริ โ ภค
(Consumer Care) และด้ า นการพั ฒ นาจิ ต สาธารณะ
ของพนักงาน (Public Care)
และด้ ว ยกรอบแนวคิ ด ในการขั บ เคลื่ อ น “CSR”
ในแบบฉบับของ กปภ. หรือ “Model CSR @ PWA”
ที่อิงตาม ISO 26000 โดยเริ่มต้นจาก “ภายในรั้ว กปภ.”
สู่สังคมภายนอก เพื่อให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่ กปภ.
เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ CSR ในรั้ว
กปภ. คือ ดูแลพนักงาน CSR รอบรัว้ กปภ. คือ ดูแลชุมชน
และ CSR นอกรั้ว กปภ. คือ ดูแลประชาชนทั่วไป

Water Conservation”, etc., and has maintained CSR
missions in 4 areas (or 4 Cares) including “Social
Care”, “Environment Care”, “Consumer Care” and
“Public Care”.
At PWA, the model of CSR as per ISO26000
Standard shall start from “within PWA’s fence” to
the outside society, covering all related sectors of
PWA, divided into 3 target groups, including CSR
within PWA’s fence (taking care of employees),
CSR around PWA’s fence (taking care of communities) and CSR outside PWA’s fence (taking
care of the general public).

CSR @ PWA

นโยบาย
ด้าด้นการแสดงความรั
านการแสดงความรั
บผิบดผิชอบ
ด
ชอบต่
ต่อสัองสัคมของ
งคมของกปภ.
กปภ.
CSR 4 CARE
SOCIAL
CARE

ENVIRONMENT
CARE

CONSUMER
CARE

PUBLIC
CARE

รูปแบบการกำ�หนดนโยบาย CSR 4 CARE ของ กปภ.
Patterns of CSR Policy Determination: PWA “4 Cares”
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นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ของ กปภ.

PWA’s Corporate Governance Policy
and CSR:

คณะกรรมการ กปภ. ตระหนักในความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการที่ มี ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ่ ม
จึ ง ให้ ค วามสำ � คั ญ ในการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำ�หนดเป็นแนวทาง
ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ กปภ. ทุกคน
ยึดถือปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ กปภ. มีการกำ�กับดูแลและ
การบริหารจัดการที่ดีเลิศ มีการดำ�เนินงานที่มีประสิทธิภาพ
มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ โดยมี ผ ลการดำ � เนิ น งานมั่ น คง
เป็ น ที่ ย อมรั บ เชื่ อ ถื อ จากสาธารณชน รวมทั้ ง ผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสีย นอกจากนี้ ยังมุง่ มัน่ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
จึงได้ก�ำ หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

PWA’s Board of Directors has been aware of
its responsibilities to all groups of stakeholders and
has therefore given the importance to the corporate
governance and CSR to be determined as guidelines
for the Board of Directors, executives and all employees of PWA to comply with. PWA is promoted to have
its corporate governance and excellent management,
effective operation, integrity, business ethics,
transparency, accountability and the operating
results which are consistent and acceptable to the
general public as well as its stakeholders. Moreover,
PWA is also committed to CSR and has therefore
determined its corporate governance and CSR
policy, as follows:

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กปภ.
มี เ ป้ า หมายในการดำ � เนิ น งาน โดยให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ
หลักการกำ�กับดูแลที่ดี 7 ประการ คือ

1. The Board of Directors, executives and all
employees of PWA have the goals of operations
by giving importance to 7 corporate governance
principles, as follows:

1.1 ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิ บัติห น้ า ที่
(Accountability)
1.2 ความสำ�นึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
1.3 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต
เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม (Equitable Treatment)
1.4 ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ แ ละการเปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ า งโปร่ ง ใสแก่ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Transparency)
1.5 การสร้างมูลค่าเพิม่ แก่กจิ การทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว และการเพิ่ ม ความสามารถในทุ ก ด้ า น
เพื่อการแข่งขัน (Value Creation)

		 1.1 Responsibility for the results of performance of works (Accountability);
		 1.2 Awareness of duties with adequate
capacity and efficiency (Responsibility);
		 1.3 Treatment to all stakeholders with
honesty, equality and equity (Equitable Treatment);
		 1.4 Transparency of operation, which can
be audited; and disclosure of data in a transparent
manner to all related parties (Transparency);
		 1.5 Creation of added value to businesses
in short term and long term and increase of
competitiveness in all areas (Value Creation);
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1.6 การส่งเสริมพัฒนาการกำ�กับดูแล และการ
มีจรรยาบรรณที่ดีในการดำ�เนินงาน (Ethics)
1.7 การส่ ง เสริ ม และกระจายโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำ�เนินการที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย
คุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป็ น อยู่ ข องชุ ม ชนหรื อ ท้ อ งถิ่ น
(Participation)
2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กปภ.
ยึดมั่นตามหลักจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติงาน
ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบตามบทบาทหน้ า ที่ ข องแต่ ล ะฝ่ า ย
ที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 กฎหมาย
ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และหลั ก เกณฑ์ ข องการประปา
ส่วนภูมิภาค
3. ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ น้ำ � ประปาและบริ ห ารจั ด การ
ด้ ว ยหลั ก คุ ณ ธรรม สอดคล้ อ งกั บ ความสามารถและ
ทรั พ ยากรของ กปภ. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้
ส่ ว นเสี ย ต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่
การให้บริการสาธารณูปโภค โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของรัฐ
และสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสำ�คัญ
4. กำ�หนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน
ทีส่ �ำ คัญ ให้สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ของ กปภ.

1.6 Promotion and development of corporate governance and business ethics (Ethics);
		 1.7 Promotion and distribution of opportunities to the general public to participate in
expressing their opinions relating to operations
which may have impact on environment, health,
quality of life and well-being of local communities
(Participation);
2. The Board of Directors, executives and
all employees of PWA shall strictly adhere to the
ethical principle and shall operate their works with
responsibilities as per their respective roles and
duties as prescribed in the PWA Act B.E.2522, laws,
rules, regulations and criteria of PWA.
3. PWA shall operate and manage the
waterworks business with the principle of integrity
in accordance with its abilities and resources and
shall assume its responsibilities to all stakeholders,
society and environment for the purpose of
providing public utility service by taking account
of the benefits of the country and health of the
general public as the first priority.
4. PWA shall determine the visions, policies,
strategies and main work plans in accordance with
its missions and objectives; and shall carefully and
thoughtfully manage its business by taking account
of risk factors and prescribing its proper guidelines
of management;
5. The Board of Directors and executives at
all levels of PWA shall be leaders and good role
models in terms of integrity and business ethics;
6. PWA shall support and promote the
establishment of risk management system, internal
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และบริหารงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยพิจารณา
ถึงปัจจัยเสีย่ ง และวางแนวทางการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม
5. คณะกรรมการ ผู้บริห ารทุกระดับของ กปภ.
จะต้องเป็นผู้นำ�และแบบอย่างที่ดีทางด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
6. สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ มี ร ะบบการบริ ห าร
ความเสีย่ ง ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบ
ภายในที่ ดี สามารถทำ � ให้ มั่ น ใจว่ า กระบวนการทำ � งาน
มีความชัดเจน โปร่งใส เชือ่ ถือได้ และปราศจากความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
7.		ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ
กปภ. ด้วยความโปร่งใส เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้รับข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเท่าเทียมกัน และคำ�นึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
8.		คัดสรรบุคลากรที่เข้ามารับผิดชอบในตำ�แหน่ง
บริหารที่สำ�คัญทุกระดับอย่างเหมาะสม มีกระบวนการ
สรรหาทีโ่ ปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์ ก รที่ มุ่ ง เน้ น การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องยั่งยืน
9.		ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรม

control system and internal audit system, which can
ensure that the working processes shall be clear,
transparent, reliable and free of conflict of interests.
7. PWA shall promote the disclosure of PWA’s
data and information in transparent, adequate,
reliable and timely manner so that all groups
of stakeholders shall receive such data and
information equally by taking account of
fundamental human rights.
8. PWA shall select personnel to assume
responsibilities in main executive positions at all
levels properly and shall have transparent and
equitable recruitment processes and shall strengthen
the sustainable organizational culture with an
emphasis on the corporate governance and CSR.
9. PWA shall respond to expectations of all
stakeholders equally and equitably.
10. PWA shall be an organization that
emphasizes the development of quality of life of
communities, society and the environment by
carrying out CSR activities for sustainable and
interdependent cohabitation.

10. เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุ ม ชน สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ มโดยดำ � เนิ น กิ จ กรรม
ทีม่ สี ว่ นในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมให้สามารถ
อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเกื้อกูลและยั่งยืน

โครงสร้างหน้าที่การแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปภ.
ปั จ จุ บั น การดำ � เนิ น งานด้ า น CSR ของ กปภ. มี
“คณะอนุ ก รรมการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละการแสดง
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR)” ซึ่งคณะกรรมการ
กปภ. ได้แต่งตัง้ ขึน้ ใหม่เพือ่ ทำ�หน้าทีก่ �ำ หนดนโยบาย ภารกิจ
กลยุทธ์ แผนงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการแสดง
ความรั บ ผิ ด ชอบต่อสังคม และตัวชี้วัดให้สามารถวั ด ผล
อย่างเป็นรูปธรรม ติดตามผลการดำ�เนินงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกค้า และ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนกำ�กับดูแล กปภ. ให้สามารถ
ดำ�เนินงานด้าน CG และ CSR อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
“คณะทำ�งานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร ยุทธศาสตร์
ที่ 8 (ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม)” ทำ�หน้าที่ติดตามเร่งรัด
โครงการให้ แ ล้ วเสร็จตามกำ�หนด และกำ�หนดแผนการ
ดำ�เนินงานด้าน CSR ของ กปภ. ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์
ขององค์กร นอกจากนี้ กปภ. ยังได้แต่งตั้ง “คณะทำ�งาน
บริหารจัดการโครงการ CSR โดดเด่นของ กปภ.” เพื่อ
บริหารจัดการโครงการ CSR โดดเด่นของ กปภ. ให้บรรลุ
ประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นกระบวนการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง เชื่อมโยง มีส่วนร่วม
สร้างเครือข่าย และพนักงานมีส่วนร่วมตามกรอบมาตรฐาน
สากล ISO 26000
สำ�หรับการปฏิบัติการ CSR กปภ. ได้มอบหมายและ
ถ่ายโอนงานด้าน CSR ให้ทุกหน่วยงานโดยไม่ได้เจาะจงว่า
CSR ต้องอยูต่ รงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ เพือ่ ให้พนักงาน
ทุกคนของ กปภ. ตระหนักได้ว่า CSR เป็นความรับผิดชอบ
ที่กลมกลืนไปกับการทำ�งานประจำ�วัน ทั้งนี้ ในการติดตาม
รวบรวม ประเมินผล และรายงานต่อคณะอนุกรรมการ
และคณะกรรมการ กปภ. ทุกไตรมาส รวมทั้งทำ�การสื่อสาร
ภายในภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง และจัดทำ�รายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Public Reporting) เพื่อเผยแพร่
สู่สาธารณชนทุก 2 เดือนและทุกปีนั้น กปภ. มอบหมาย
ให้ สำ � นั ก สื่ อ สารองค์ ก รและลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ (สสล.) เป็ น
หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง

PWA’s Structure of Duties and CSR:
At present, PWA’s operation on CSR is supervised
by the Corporate Governance and CSR Subcommittee
newly appointed by the Board of Directors of PWA
to determine policies, missions, strategies, work
plans of corporate governance and CSR as well as
indicators of concrete measurement and to follow up
the operating results and to promote the active
participation of executives, employees, communities,
customers and the general public and to supervise
PWA’s effective operations on CG and CSR. Whereas,
the 8th Working Group of Implementation of
Organizational Strategy on CSR and Environment
shall be obliged to follow up and accelerate the
completion of the Project as scheduled and to
determine CSR work plans of PWA in accordance
with the organizational strategies; moreover, PWA
has appointed its Working Group on CSR Project
Management to manage an outstanding CSR project
of PWA to effectively achieve the required results
by emphasizing the participation in the systematic,
continuous and networking process of management;
and PWA employees shall have their active
participation in accordance with ISO 26000 Standard.
Regarding the implementation of CSR policy,
PWA has assigned and transferred CSR works to all
work units (without specifying any particular unit
to be responsible for CSR activities) so that all
employees of PWA shall be aware that CSR is the
responsibility in harmony with their daily performance
of work; provided that in order to follow up, gather
the information, evaluate and report the results to
the subcommittee and to the Board of Directors
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CSR ในแบบฉบับของ กปภ. :
Model CSR@PWA

of PWA on a quarterly basis and to communicate
within and outside the organization continuously
and to prepare CSR reports for dissemination to
the general public in every 2 months and every
year, PWA has assigned the Office of Organizational
Communication and Customer Relations to assume
the direct responsibility thereof.

Model CSR@PWA:

ในการขับเคลื่อน CSR ในแบบฉบับของ กปภ. หรือ
“Model CSR@PWA” เป็ น การบู ร ณาการองค์ ค วามรู้
CSR จนเกิดเป็นรูปแบบเฉพาะของ กปภ. สำ�หรับใช้ในการ
ขับเคลื่อน CSR ภายใต้บริบทของ กปภ. ซึ่งอิงข้อกำ�หนด
สำ � คั ญ ของ ISO 26000 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นา
ความสัมพันธ์ระหว่าง กปภ. กับชุมชนทีก่ า้ วข้ามการตอบสนอง
ความคาดหวังของชุมชนสู่หลักการดำ�เนินงานของ กปภ.
ที่พึงมีต่อส่วนรวม และเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ�ของ กปภ.
ที่คำ�นึงถึงประโยชน์ทางสังคม
ดังนัน้ กปภ. จึงเน้นการสร้างสรรค์โครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ แบบบูรณาการครบห่วงโซ่ธุรกิจ หรือ Integrated

In order to implement the CSR policy in the
typical way of PWA (or “Model CSR@PWA”) where
the body of knowledge of CSR shall be integrated
as a unique pattern of PWA for implementation of
the CSR policy under the context of PWA based on
the significant requirements of ISO 26000 Standard,
aiming at developing the constructive relationship
between PWA and communities beyond the mere
response to expectations of communities to adhere
to the principles of operation of PWA, including
social responsibilities and development of leadership
of PWA by taking account of benefits of the whole
society.
Therefore, PWA has emphasized the creation
of “Integrated CSR across Value Chain” covering
upstream and downstream operations starting from
within the organization under the cooperation of
all employees or “CSR-in-process” together with
the implementation of projects to promote the
sustainable growth of the Thai society or “CSRafter-process”; moreover, PWA has also prescribed
CSR as its main strategy in the Organizational
Strategic Plan No.2 (2012-2016), thus, under the
organizational vision that “PWA shall be a leading
organization of universal standards which provides
a standard and excellent drinking water supply

รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค 208 Annual Report 2012 Provincial Waterworks Authority

CSR across Value Chain ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ�ไปจนถึง
ปลายน้ำ � โดยเริ่ ม ต้ น จากภายในองค์ ก รภายใต้ ค วาม
ร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน หรือ การทำ� CSR ที่อยู่ใน
กระบวนการทางกิจการประปา (CSR-in-process) ควบคู่
ไปกั บ การดำ � เนิ น โครงการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โต
อย่างยั่งยืนของสังคมไทย (CSR-after-process) อีกทั้ง
ยังกำ�หนดให้ CSR เป็นกลยุทธ์สำ�คัญในแผนยุทธศาสตร์
องค์กร ฉบับที่ 2 ปี 2555-2559 ทั้งนี้ ภายใต้วิสัยทัศน์
องค์ ก ร “กปภ. จะเป็ น องค์ ก รชั้ น นำ � ระดั บ สากลที่ ใ ห้
บริ ก ารน้ำ � ประปาด้ ว ยมาตรฐานและบริ ก ารที่ เ ป็ น เลิ ศ ”
กปภ. ได้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคมในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ซึ่งเน้นการเพิ่มบทบาท
ในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม (CSR) โดย
ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรน้ำ � และร่ ว มพั ฒ นาด้ า น
แหล่งน้ำ�ร่วมกับท้องถิ่นต่าง ๆ โดยมีกลยุทธ์ คือ กลยุทธ์
ที่ 8-1 จัดโครงการ CSR (อนุรักษ์น้ำ�ในชุมชนต่าง ๆ) ซึ่งมี
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ รวม 2 แผนงาน คือ
แผนงานที่ 1 ปรับภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำ� โดยเน้น
การปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ�ดิบ และปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้สวยงาม เพือ่ ให้ประชาชนทีอ่ าศัยใกล้เคียงใช้เป็นทีพ่ กั ผ่อน
หย่ อ นใจ และเป็ น การแสดงไมตรี ต่ อ ชุ ม ชน นอกจากนี้
ยังช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีทัศนคติที่ดีต่อ กปภ.
แผนงานที่ 2 เติ ม ใจให้ กั น (เน้ น Home care)
โดยออกให้บริการซ่อมบำ�รุงระบบประปาตามบ้านลูกค้า
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

service to population across the country”.
PWA has given the importance to CSR in the
8th Strategy which emphasizes the increasing
role in SCR by promoting the water resources
conservation and jointly developing water sources
with local communities, with Tactic No.8-1
“Organization of CSR Project (water resource
conservation in communities)”, consisting of work
plans/activities/projects, totally 2 work plans,
including:
Work Plan No.1: Adjustment of landscape
around the water sources, emphasizing the
improvement and rehabilitation of condition of raw
water sources as well as beautiful landscapes as
recreational site for nearby residents and expression
of good relationship to communities; moreover,
the Work Plan will create positive attitudes of local
people towards PWA.
Work Plan No.2: Home Care Project. PWA shall
provide services of waterworks system maintenance
at customers’ residences for at least twice a year.

Learning of CSR @PWA by PWA’s
employees:

การเรียนรู้ CSR @ PWA ของพนักงาน กปภ.
ด้วยความมุง่ มัน่ ในการก้าวไปสูอ่ งค์กรแห่งความเป็นเลิศ
หรือองค์กรสมรรถนะสูง (HPO) ทุกหน่วยงานภายใน กปภ.
จะต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจ โดยปัจจัยหนึ่ง
คื อ การปลู ก ฝั ง ให้ “พนั ก งาน กปภ. ทุ ก คนมี ดี เ อ็ น เอ
จิตสาธารณะ” สำ�หรับปี 2555 กปภ. ได้รับเกียรติจาก
นายมีชัย วีระไวทยะ อดีตผู้ว่าการ กปภ. มาบรรยายให้กับ
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With the commitment to be “High Performance
Organization”, all work units within PWA shall
participate in carrying out the missions, including
“Implantation of Public Minds among all PWA
employees”. In 2012, it has been a great honour
for PWA that Mr. Mechai Viravaidya, the ex-governor
of PWA has given a lecture for executives and
employees of PWA as guidelines of operations
on CSR under the subject “Sustainable CSR
Operations” on June 28th, 2012 at the Conference
Room 1221-1223 of PWA Head Office; whereas,
the audio broadcasting of this lecture has been
linked online to all the central work units of PWA
and to those in the provinces so that PWA’s executives and employees nationwide shall be aware of
guidelines of CSR operations and such concepts
shall be concretely disseminated to executives and
all employees of PWA.

ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานได้ รั บ ฟั ง เพื่ อ เป็ น แนวทางในการ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า น CSR ในหั ว ข้ อ “การดำ � เนิ น งาน CSR
ที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม
1221-1223 สำ�นักงานใหญ่ กปภ. ตลอดจนถ่ายทอดเสียง
การบรรยายทางรายการเสียงตามสาย online ไปยังหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค เพือ่ ให้คณะผูบ้ ริหารและพนักงาน
กปภ. ทั่วประเทศ ตระหนักรับรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้าน CSR เพื่อถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวให้กับผู้บริหารและ
พนักงานอย่างเป็นรูปธรรมและบังเกิด
นอกจากนี้ กปภ. ยังได้จัดกิจกรรม “CSR DAY”
ในงานสัมมนาวิชาการ “สร้างสรรค์ กปภ. สู่การเรียนรู้”

Moreover, PWA has also organized “CSR Day”
activities in the academic seminar “Creating PWA
and Learning” on June 27th, 2012, with CSR quiz
show, games booth and CSR operations exhibition
of PWA; and has also given PWA’s employees an
opportunity to express their opinions under the
subject “Desirable CSR Activities from PWA” to be
posted on “Tree of Public Minds” so that PWA’s
employees could reflect their ideas relating to
social projects/activities that they wanted PWA to
carry out.
Such CSR activities are aimed at implanting
and urging the public minds of PWA’s employees
according to the concept “all PWA’s employees
have the public minds”, thus, to be used as the
main mechanism to drive PWA for sustainable
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เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 โดยมีกิจกรรมตอบปัญหา
ชิงรางวัล CSR ซุ้มเกมส์ นิทรรศการการดำ�เนินงาน CSR
ของ กปภ. และเปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานเขี ย นกิ จ กรรม
“สิง่ ทีอ่ ยากให้ กปภ. ทำ�เพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม” แล้วนำ�ไป
ติดบน “ต้นไม้จิตสาธารณะ” ซึ่งเป็นสิ่งที่พนักงานต้องการ
ให้ กปภ. ดำ�เนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม
กิจกรรม CSR เช่นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งปลูกฝัง
และกระตุ้ น จิ ต สาธารณะของพนั ก งานตามแนวคิ ด ที่ ว่ า
“พนั ก งาน กปภ. ทุ ก คนมี ดี เ อ็ น เอจิ ต สาธารณะ” ทั้ ง นี้
เพื่อเป็นกลไกสำ�คัญในการขับเคลื่อน กปภ. ไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนและก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) ต่อไป

โครงการ CSR โดดเด่นของ กปภ. ในปี 2555 :
โครงการ PWA น้ำ�ดื่มโรงเรียน
จากผลการศึกษาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี 2550 ที่สุ่มตรวจวิเคราะห์
น้ำ�ดื่มในโรงเรียนในเขตเทศบาลและโรงเรียนในเขตชนบท
14 จังหวัดทั่วประเทศ จำ�นวน 724 โรงเรียน พบว่าคุณภาพ
น้ำ�ดื่มไม่ได้มาตรฐานจำ�นวน 457 โรงเรียน คิดเป็น 63.12%

development and becoming “high performance
organization (HPO)”.

Outstanding CSR Project of PWA in
2012: “School Drinking Water” Project
According to the results of the study of the
Department of Medical Sciences, Ministry of Public
Health in 2007, drinking water in municipal and
rural schools in 14 provinces nationwide, totally
724 schools has been randomly checked and
analyzed and it was found that the quality of
drinking water in 457 schools or equal to 63.12% of
the total schools in the sample group was below
the standard, mainly due to poor maintenance of
coolers and clean-up of the water filtering system
in schools and due to careless soldering of drinking
water containers. With its continuous CSR policy,
PWA has been aware of imminent danger and
negative impacts on the youth; and has therefore
initiated its youth-related projects such as “Water-
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สาเหตุสำ�คัญมาจากการดูแลความสะอาดเครื่องทำ�น้ำ�เย็น
ของโรงเรียนและการทำ�ความสะอาดระบบการกรองน้ำ�ดื่ม
ในโรงเรี ย น อี ก สาเหตุ ห นึ่ ง มาจากการใช้ ต ะกั่ ว บั ด กรี
เชื่อมภาชนะเก็บน้ำ�ดื่มโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ กปภ. ซึ่งมี
นโยบายด้ า น CSR มาอย่างต่อเนื่องได้ตระหนั ก รั บรู้ ถึ ง
อันตรายที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อเยาวชน จึงริเริ่ม
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ได้แก่ โครงการ
โรงเรียนประหยัดน้ำ� โครงการค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำ�
เป็นต้น
ล่ า สุ ด กปภ. ได้ ร่ ว มมื อ กั บ จั ง หวั ด และโรงเรี ย น
จัดทำ�โครงการ “Pure Water for Academy หรือ PWA
น้ำ � ดื่ ม โรงเรี ย น” ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการติ ด ตั้ ง
ตูท้ �ำ น้�ำ เย็นพร้อมเครือ่ งกรองน้�ำ ให้แก่โรงเรียนภาคีเครือข่าย
เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจเรื่ อ งน้ำ � ดื่ ม สะอาด ปลอดภั ย และ
ได้มาตรฐานน้�ำ ดืม่ ให้แก่ผปู้ กครอง นักเรียน ผูบ้ ริหารโรงเรียน
และประชาชนทั่วไป
ทั้งนี้ ในปี 2555 กปภ. ได้ดำ�เนินการนำ�ร่องโครงการ
ที่ จั ง หวั ด สระแก้ ว เป็ น จั ง หวั ด ต้ น แบบ โดยจั ด พิ ธี ม อบตู้
ทำ�น้ำ�เย็นให้กับโรงเรียนภาคีเครือข่ายในจังหวัดสระแก้ว
ทั้งสิ้น 59 โรงเรียน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียน
สระแก้ ว และโรงเรี ย นอรั ญ ประเทศ จั ง หวั ด สระแก้ ว
โดยได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดีจากจังหวัดสระแก้ว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ สือ่ มวลชน ผูป้ กครอง นักเรียน ผูบ้ ริหาร
โรงเรียน และประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ในการนี้ กปภ.
มีเป้าหมายที่จะดำ�เนินการโครงการ PWA น้ำ�ดื่มโรงเรียน
ให้ครอบคลุมพื้นที่ 74 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของ
กปภ. (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ)
ด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
ด้านสุขอนามัยของเยาวชน โครงการ PWA น้�ำ ดืม่ โรงเรียน
จึงถือเป็นโครงการ CSR ที่โดดเด่นของ กปภ. ในปี 2555
ที่ มุ่ ง หวั ง ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต และใส่ ใจต่ อ การดื่ ม น้ำ �
สะอาดของเยาวชน ผู้ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำ�ลังสำ�คัญ
ของชาติต่อไปในอนาคตให้ได้รับการดูแลเรื่องการดื่มน้ำ�
สะอาดเพื่อให้เยาวชนไทยได้อุปโภคบริโภคน้ำ � ประปา
ตามมาตรฐานสากล

Saving Schools Project”, “Thai Youth Camp Water
Conservation Project”, etc.
Recently, PWA has cooperated with schools
and provincial authorities to initiate the “Pure Water
for Academy or PWA School Drinking Water Project”,
aiming at installing coolers and water filters in its
network schools to ensure the supply of clean, safe
and standard drinking water to students, parents,
school executives and the general public.
In 2012, PWA has carried out a pilot project
in Sakaew Province (a prototype province) and has
organized ceremonies to hand over coolers to its
network schools in Sakaew Province, totally 59
schools on July 2nd, 2012 at Sakaew School and
Aranyaprateit School in Sakaew Province, which
were warmly welcomed by Sakaew Province, local
administrative organizations, media, students,
parents, school executives and the general public
in Sakaew Province. For this purpose, PWA aimed
at carrying out the “PWA School Drinking Water
Project” in 74 provinces covering areas of PWA’s
service provision (excluding Bangkok, Nonthaburi
and Samut Prakarn).
With the commitment to promote the
quality of life and sanitation among the youth,
the “PWA School Drinking Water Project” was
regarded as an outstanding CSR project of PWA
in 2012 aiming at promoting the quality of life
and its care for the supply of clean drinking
water to the Thai youth in accordance with the
international standard.
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ผลการดำ�เนินงานโครงการ CSR ปี 2555
ในปีงบประมาณ 2555 กปภ. ได้ขับเคลื่อนภารกิจ
CSR @ PWA โดยยึดหลักการและแนวปฏิบัติทาง CSR
ตามมาตรฐาน ISO 26000 และแนวทางปฏิบัติ 5 ประการ
คื อ เป็ น ระบบ ต่ อ เนื่ อ ง เชื่ อ มโยง มี ส่ ว นร่ ว ม และมี
เครือข่าย โดย กปภ. สาขาทัง้ 231 สาขาและส่วนกลาง ได้จดั
กิจกรรม CSR ทั้ง 4 ไตรมาส (ตุลาคม 2554–กันยายน
2555) ซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์ 2,981,984 ครัวเรือน
มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดำ � เนิ น งาน 44,593,098 บาท และ
พนั ก งาน กปภ. มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ทั้ ง หมด
15,724 คน (จำ�นวนพนักงาน กปภ. มีทั้งหมด 6,230 คน
แต่เนื่องจากมีพนักงาน กปภ. บางรายเข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่า 1 ครั้ง) โดยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กปภ. ได้สะท้อนผ่านการดำ�เนินงาน CSR ทัง้ 4 ด้าน ดังรูป

บาท
30,000,000

Results of CSR Project Implementation in 2012:
In the fiscal year of 2012, PWA has carried out
the mission of “CSR @PWA” in accordance with the
principles and practices of CSR under ISO 26000
Standard and with 5 operational guidelines, i.e.,
“systematic”, “continuous”, “linked”, “getting
involved” and “networking”. All 231 branch offices
and the head office of PWA have organized CSR
activities in 4 quarters (October 2011 – September
2012) benefiting 2,981,984 households, with the
operating expenses of 44,593,098 Baht; and
there were totally 15,724 headcounts of PWA’s
employees participating in those activities (remarks: in fact, there are totally 6,230 employees
of PWA; but some employees participated in more
than once); whereas, CSR policy of PWA has been
reflected through CSR operations in 4 aspects, as
shown below.
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จำ�นวนเงิน (บาท) ที่ใช้ในการดำ�เนินงาน CSR ปี 2555
Amount (Baht) spent in CSR operations in 2012
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จำ�นวนผู้ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน) จากโครงการ CSR ปี 2555
Numbers of households benefited from CSR Project in 2012
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  1. ด้านชุมชนและสังคม
กปภ. ให้ความสำ�คัญในการมุง่ ช่วยเหลือชุมชนใกล้รวั้
รอบรั้ว และไกลรั้วของ กปภ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วม
กับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการทำ�
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยเป็นการช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ
โดยมีโครงการดังนี้

1. Community and Social Aspect;
PWA has given the importance to giving
assistances to communities within/around/outside
PWA’s fence, aiming at cooperating with communities in developing the quality of life and supporting
social contribution activities by giving assistances
to people affected by public calamity and natural
disasters, as per the following projects:
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1.1 โครงการ กปภ. ช่วยเหลือประชาชน ในรอบปี
ที่ผ่านมาได้เกิดสภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะ
เหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 ที่ประชาชนได้รับความ
เสียหายส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง กปภ. จึงได้ดำ�เนินการ
จ่ายน้ำ�ประปาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยและภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ โดยในปี 2555 กปภ. ได้จัดพิธีปล่อย
รถยนต์บรรทุกน้ำ� “สีฟ้าสดใส” กระจายไปยังชุมชนต่าง ๆ
ในพืน้ ทีข่ อง กปภ. ทัว่ ประเทศเพือ่ ใช้ในการแจกจ่ายน้�ำ ประปา
ให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ�

1.1 PWA’s Flood Relief Project. In the last
year, Thailand has encountered crises from natural
disasters, particularly the Big Flood of 2011 which
caused damage to people in a large scale. PWA has
supplied the tap water to help relief public calamity
and natural disasters. In 2012, PWA has organized
a ceremony to release a caravan of “bright blue”
water trucks distributing to communities within
PWA’s areas nationwide in order to distribute the
tap water to people who suffered the water shortage;

นอกจากนี้ ยังได้รว่ มมือกับกองทัพบก กรมทรัพยากร
น้ำ�บาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท.จำ�กัด
(มหาชน) ดำ�เนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”
และร่วมมือกับกรมทางหลวง ดำ�เนินโครงการ “กรมทางหลวงการประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง” ตลอดจน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ โดยให้การสนับสนุน
น้ำ � ประปาเพื่ อ นำ � ไปแจกจ่ า ยประชาชนที่ ป ระสบปั ญ หา
ขาดแคลนน้ำ�อุปโภคบริโภคในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร
ซึ่ ง ในรอบปี 2555 กปภ. ได้ แจกจ่ า ยน้ำ � ฟรี ร วมทั้ ง สิ้ น
607.125 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 11,874,591 บาท

Moreover, PW has also cooperated with the
Royal Thai Army, the Department of Groundwater
Resources, the Provincial Electricity Authority and PTT
(Public) Co., Ltd., to implement the “Drought Relief
Project Collaborated by the Private and Public
Sectors”; and has cooperated with the Department
of Highways to implement the “Drought Response
Project Collaborated by the Department of
Highways and PWA”, as well as other local
administrative organizations, by distributing the
tap water to people who suffered the shortage of
water for consumption in remote and undeveloped
areas. In 2012, PWA has distributed free tap water,
totally 607.125 million litres, worth 11,874,591 Baht.
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1.2 โครงการน้ำ � ดื่ ม เพื่ อ บรรเทาสาธารณภั ย
นอกจากการจ่ายน้ำ�ฟรีแล้ว กปภ. ยังให้ความสำ�คัญกับ
น้ำ�ดื่มบรรจุขวดที่ได้มาตรฐาน เพื่อมอบให้กับประชาชน
หน่วยงาน และองค์กรสาธารณกุศล เพื่อนำ�ไปบรรเทา
ความเดือดร้อนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ โดย
ในปี 2555 กปภ. แจกน้ำ�ดื่มบรรจุขวด 637,961 ขวด
1.3 โครงการบริ จ าคเงิ น ทุ น การศึ ก ษา/สิ่ ง ของ
ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล
เพื่ อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมสาธารณประโยชน์ แ ละ
สาธารณกุศล กปภ. จึงได้จัดสรรงบประมาณอีก โดย กปภ.
ได้บริจาคเงินผ่านกิจกรรมเพือ่ สังคมและการกุศลทีห่ น่วยงาน
ต่าง ๆ ขอความร่วมมือมายัง กปภ. จำ�นวน 88 กิจกรรม
เป็นเงินจำ�นวนทั้งสิ้น 12,703,908 บาท

1.2 Drinking Water for Public Calamity Relief
Project. In addition to free distribution of tap
water, PWA has also given the importance to
standard bottled drinking water to be given to people,
agencies and public charity organizations for
disaster relief and public interest activities. In 2012,
PWA has distributed bottled drinking water, totally
637,961 bottles.
1.3 Scholarship/Donation of Supplies for
Public Interest and Public Charity Activity Project.
In order to support public interest and public
charity activities, PWA has allocated its additional
budget and has donated money through social
and charitable activities as requested by the
organizing agencies, totally 88 activities, amounted
to 12,703,908 Baht.
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ด้านชุมชนและสังคม
Community and Social Aspect
โครงการ/กิจกรรม
Project/Activity
1. โครงการ กปภ. ช่วยเหลือประชาชน
PWA’s Flood Relief
2. โครงการน้ำ�ดื่มเพื่อบรรเทาสาธารณภัย
Drinking Water for Public Calamity Relief
3. โครงการบริจาคเงินทุนการศึกษา/สิ่งของ
ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์และ
สาธารณกุศล		
Scholarship/Donation of Supplies for
Public Interest and Public Charity Activity
		
รวม / Total

ผู้ได้รับประโยชน์
(ครัวเรือน)
Benefited
Households

พนักงานเข้าร่วม
โครงการ (คน)
Employees
Participated

จำ�นวนเงินที่ใช้
(บาท)
Amount Spent
(Baht)

1,862,645

2,522

11,874,591

491,117

3,786

2,551,844

		
127,040

-

12,703,908

2,480,802

6,308

27,130,343

  2. ด้านสิ่งแวดล้อม

  2. Environmental Aspect;

กปภ. ให้ความสำ�คัญกับการนำ�ทรัพยากรธรรมชาติ
ไปใช้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า โดยจั ด กิ จ กรรมที่ เ น้ น ด้ า นส่ ง เสริ ม
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ�ในชุมชน และร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ�
ร่วมกับชุมชนต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตสำ�นึกเยาวชน
ให้ตระหนักถึงคุณค่าของแหล่งน้�ำ รูจ้ กั ประหยัดน้�ำ ดูแลรักษา
ทรัพยากรน้ำ� และมีส่วนร่วมช่วยชาติลดผลกระทบจาก
สภาวะโลกร้อน โดยมีโครงการดังนี้

PWA has given the importance to the worthy
use of natural resources by organizing activities which
promoted the water resource conservation within
communities and has cooperated with communities
in developing water sources and implanting awareness of the value of water sources, water saving,
maintenance of water resources, and awareness
of impacts of global warming among the youth, as
per the following projects:

2.1 โครงการอนุรักษ์น้ำ�ในชุมชน กปภ. ให้ความ
สำ � คั ญ กั บ กิ จ กรรมและการดำ � เนิ น การอนุ รั ก ษ์ น้ำ �
ทัง้ แหล่งน้�ำ และป่าต้นน้�ำ เพือ่ ให้ประชาชนมีน�ำ้ ใช้ไม่ขาดแคลน

2.1 Water Conservation in Communities
Project. PWA has given the importance to water
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source and watershed forest conservation
activities and operations to prevent the shortage
of water supply among the general public. PWA
has organized activities of reforestation, weir construction and maintenance of natural water sources,
totally 64 activities in different areas nationwide,
amounted to 215,390 Baht.

โดย กปภ. ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าสร้างฝายและดูแลรักษา
แหล่งน้ำ � ธรรมชาติ จำ�นวน 64 กิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ
ทั่วประเทศ เป็นเงินจำ�นวนทั้งสิ้น 215,390 บาท
2.2 โครงการบำ�บัดตะกอนจากระบบผลิตน้�ำ ประปา
เป็นโครงการที่ กปภ. กำ�หนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการรักษาสิง่ แวดล้อม เพราะกระบวนการผลิตน้�ำ ประปา
อาจทำ�ให้เกิดตะกอน และถ้ามีการสะสมของตะกอนมาก
เกินไปจะก่อให้เกิดปัญหาด้านสภาพแวดล้อมได้ โดย กปภ.
ได้จัดทำ�โครงการบำ�บัดตะกอนจากระบบผลิตน้ำ�ประปา
จำ�นวน 64 โครงการ เป็นเงินจำ�นวนทัง้ สิน้ 10,533,000 บาท

2.2 Treatment of Sludge from Tap Water
Production System Project. PWA has initiated
this Project, with the objective of environmental
protection because sludge may be formed in the
process of tap water production; and over-depositing of sludge may cause environmental problems.
PWA has implemented the “treatment of sludge
from tap water production system” Project, totally
64 projects, amounted to 10,533,000 Baht.
2.3 School Water-Saving Project. PWA has
initiated this Project since 2008 in its network schools
which are customers of PWA branch offices; and
has set its goal that, within 2015, PWA will have its
network schools covering all areas of PWA’s regional
and branch offices; provided that PWA’s branch offices
shall organize lecturing and recreational activities
to create good understanding and awareness of the
value of water source, water saving and water resource
conservation among students; and shall escort
students for field trips of tap water production
processes at the water treatment plant of PWA’s
branch office; and shall confer certificates and
scholarships to the youths who have won the
“water-saving essay and slogan contest” since the
start of the Project until 2012. PWA has already

รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค 218 Annual Report 2012 Provincial Waterworks Authority

2.3 โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ� กปภ. ได้ริเริ่ม
โครงการนีม้ าตัง้ แต่ปี 2551 โดยมีภาคีเครือข่ายเป็นโรงเรียน
ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีข่ อง กปภ. และเป็นลูกค้าของ กปภ. สาขา โดยมี
เป้าหมายว่าภายในปี 2558 จะมีโรงเรียนภาคีเครือข่าย
ครบทุกพื้นที่ของ กปภ. เขต และ กปภ. สาขา ทั้งนี้ กปภ.
สาขา จะดำ�เนินการจัดกิจกรรมบรรยายและนันทนาการ
เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจและปลูกจิตสำ�นึกให้เด็กนักเรียน
ได้ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ� ใช้น้ำ�อย่างประหยัด และช่วย
กันอนุรกั ษ์ทรัพยากรน้�ำ พร้อมนำ�นักเรียนทัศนศึกษาเข้าชม
กระบวนการผลิตน้�ำ ณ โรงกรองน้�ำ ของ กปภ. สาขา รวมทัง้
มอบเกี ย รติ บั ต รและทุ น การศึ ก ษาแก่ เ ยาวชนที่ ช นะเลิ ศ
การประกวดคำ � ขวั ญ และเรี ย งความ ตั้ ง แต่ เริ่ ม โครงการ
จนถึงปี 2555 กปภ. ได้จัดโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ�
รวม 148 โรงเรียน
2.4 โครงการค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำ� เป็นอีก
โครงการที่ กปภ. จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่าง
ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนให้เป็นประโยชน์ในการมาเข้าค่ายที่
กปภ. ได้ จั ด ขึ้ น โดยสอนให้ เ ด็ ก ได้ เรี ย นรู้ ถึ ง คุ ณ ค่ า และ
ความสำ � คั ญ ของน้ำ � ประปา และทรั พ ยากรน้ำ � ต่ า ง ๆ
โดยหวังว่าเด็ก ๆ จะนำ�ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับครอบครัว
ได้ทราบต่อไป ซึ่งตลอดเวลา 10 ที่ผ่านมา กปภ. ได้สร้าง
เยาวชนคุณภาพรวม 29 รุ่น สำ�หรับปี 2555 ซึ่งนับเป็น
ปีที่ 11 กปภ. ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำ�
ขึ้นอีก 3 รุ่น คือ

organized the “School Water-Saving” Project in
148 schools.
2.4 Thai Youth Camp Water Conservation
Project. PWA has been organizing this Project since
2002, aiming at encouraging the youth to spend
their free time during summer semester break in
the youth camp of PWA where they will learn about
the value and significance of tap water and water
resources and they are expected to disseminate
the knowledge obtained to their families. During
the past 10 years, PWA has developed 29 groups
of the quality youth. In 2012, the 11th year that
PWA has organized the “Thai Youth Camp Water
Conservation” Project for other 3 groups of students,
including:
Group No.30 (March 21st-23rd, 2012; at the
Regional Training Division 3, Songkhla Province);
Group No.31 (March 26th-28th, 2012; at the
Regional Training Division 1, Chiang Mai Province);
Group No.32 (March 28th-30th, 2012; at Nam-

รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2555
ณ กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 จังหวัดสงขลา
รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2555
ณ กองฝึกอบรมภูมิภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่
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รุ่นที่ 32 ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2555
ณ โรงเรียนน้ำ�พองศึกษา อำ�เภอน้ำ�พอง จังหวัดขอนแก่น

phong Suksa School, Namphong District, Khon Kaen
Province );

ทั้ ง นี้ มี นั ก เรี ย นอายุ ร ะหว่ า ง 10-15 ปี เข้ า ร่ ว ม
โครงการ 165 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สำ�หรับกิจกรรม
ต่าง ๆ ของค่ายจะมุง่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับแหล่งน้�ำ กระบวนการ
ผลิตน้ำ�ประปา การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและสร้างพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ�ผ่านการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง อาทิ การเล่นเกมส์ เพลง การเรียนรู้
ทางวิชาการ และทัศนศึกษา ซึ่งล้วนมุ่งหมายที่จะฝึกฝน
ให้เยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนำ�ไปสู่พฤติกรรม
การใช้น้ำ�อย่างถูกต้อง

Provided that there were 165 students, aged
10-15, participating in the Project free of charges;
and the Camp’s activities shall focus on giving the
knowledge relating to water sources, processes
of tap water production, implantation of positive
attitudes and creation of desirable behaviors for
water resource conservation through learning from
direct experiences such as playing games, music,
academic learning and field trips, aiming at training
the youth for creative thinking and leading to the
right behavior of water use.

2.5 โครงการเรี ย นรู้ เ รื่ อ งแหล่ ง น้ำ � ดิ บ และ
กระบวนการผลิตน้ำ�ประปา กปภ. ให้ความสำ�คัญกับการ
เรี ย นรู้ จ ากการลงมื อ ปฏิ บั ติ ห รื อ จากประสบการณ์ ต รง
ของผู้ เรี ย นรู้ จึ ง เปิ ด โอกาสให้ เ ยาวชนและบุ ค คลทั่ ว ไป
เข้ า เยี่ ย มชมแหล่ ง น้ำ � และ/หรื อ ดู ง านกระบวนการผลิ ต
น้ำ�ประปาของ กปภ. สาขา โดยจัดให้มีวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้ ซึง่ ปี 2555 กปภ. ได้ตอ้ นรับคณะอาจารย์ นักเรียน
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 28 คณะ จำ�นวน 3,436 คน

2.5 Learning of Raw Water Sources and
Tap Water Production Processes Project. PWA has
given the importance to learning from practices or
direct experiences of learners; therefore, PWA has
given opportunities for the youth and the general
public to visit water sources and/or make study
tours of tap water production processes of PWA’s
branch offices; and has also provided resource
persons to give lecture and knowledge. In 2012,
PWA has welcomed 28 groups of academic staff,
students and the general public, totally 3,436
people.
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ด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental Aspect:
โครงการ/กิจกรรม
Project/Activity

ผู้ได้รับประโยชน์
(ครัวเรือน)
Benefited
Households

พนักงานเข้าร่วม
โครงการ (คน)
Employees
Participated

172,008

745

215,390

-

-

10,533,000

5,240

494

436,500

33

36

458,000

688

489

22,222

177,969

1,764

11,665,112

1. โครงการอนุรักษ์น้ำ�ในชุมชน
Water Conservation in Communities
2. โครงการบำ�บัดตะกอนจากระบบผลิตน้ำ�ประปา
Treatment of Sludge from Tap Water
Production System
3. โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ�
School Water-Saving
4. โครงการค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำ�
Thai Youth Camp Water Conservation
5. โครงการเรียนรู้เรื่องแหล่งน้ำ�ดิบและกระบวนการ
ผลิตน้ำ�ประปา
Learning of Raw Water Sources and
Tap Water Production Processes
รวม / Total

จำ�นวนเงินที่ใช้
(บาท)
Amount Spent
(Baht)

  3. ด้านผู้บริโภค

  3. Consumer Aspect;

การให้ความสำ�คัญกับคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ก่ชมุ ชนถือเป็น
สิ่งหนึ่งที่ กปภ. ไม่เคยละเลย เพราะชุมชนที่ดีนั้นต้องมี
สาธารณูปโภคที่ดี ดังนั้น กปภ. จึงให้การสนับสนุนและ
จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับสุขอนามัย รวมทั้งให้ความรู้
ความเข้าใจเรื่องวิธีการดูแลระบบประปาภายในบ้านภายใน
โรงเรียนให้สะอาดอยู่เสมอ ดังนี้

PWA has unyieldingly given the importance
to good quality of life of communities because
good communities must have good public utilities;
therefore, PWA has supported and organized activities
with an emphasis on health; and has also provided
knowledge and understanding on method of
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3.1 โครงการเติมใจให้กัน เป็นโครงการที่ กปภ.
เริ่มดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี 2548 โดยมีรูปแบบการบริการที่
ผู้จัดการ กปภ. สาขา จะนำ�ทีมบริการออกเยี่ยมเยียนลูกค้า
ประชาชน เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับสุขอนามัยของประชาชน
และชุ มชน โดยการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้ า น
ให้ถูกสุขอนามัยและซ่อมแซมแก้ไขให้ฟรี รวมทั้งให้ความรู้
ความเข้ า ใจเรื่ อ งวิ ธี ก ารดู แ ลระบบประปาภายในบ้ า น
ให้สะอาดอยู่เสมอ ซึ่งในปี 2555 โครงการเติมใจให้กัน
ได้ มี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “โครงการ 120 ปี มหาดไทย
กปภ. เติมน้�ำ ใจให้ประชาชน” เพือ่ เป็นเกียรติให้แก่กระทรวง
มหาดไทยที่ ค รบรอบ 120 ปี โดยมี ลู ก ค้ า ได้ รั บ บริ ก าร
รวมทัง้ สิน้ 173,374 ครัวเรือน ครอบคลุม 231 ชุมชนในพืน้ ที่
ให้บริการของ กปภ.

keeping household/school tap water system clean
at all times, as follows:
3.1 PWA Home Care Project. PWA has
implemented this Project since 2005; whereas,
managers of PWA’s branch offices shall lead the
service teams to visit customers and the general
public to give assistance relating health of the
general public and communities and to check
domestic waterworks system to be in a sanitary
condition and to make repairs free of charge and
to give knowledge and understanding on how to
keep domestic waterworks system clean at all
times. In 2012, “PWA Home Care” Project has
been renamed to the “120th Anniversary of the
Ministry of Interior, PWA Home Care Project” in
honour of 120th Anniversary of the Ministry of
Interior; and there were totally 173,374 households
of customers, covering 231 communities in the
service areas of PWA.
3.2 PWA Drinking Water Quality Testing for
Students Project. PWA has initiated this Project in
effort of taking care of consumers, particularly students who are future of the nation; PWA has tested
the waterworks system within its network schools
and has collected samples of tap water and drinking
water flowing out through valves of drinking water
machines, coolers, and from valves of water filters
in schools for contamination test so that students
would have clean and uncontaminated drinking
water; moreover, PWA has provided signboards of
drinking water quality certification posted in front
of schools; and has also given financial supports
of school activities as well as scholarships. In 2012,
PWA has had 49 schools under “PWA Drinking Water
Quality Testing for Students” Project.
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3.2 โครงการตรวจสอบน้ำ�ดื่ม กปภ. เพื่อน้องคนดี
เป็นโครงการของ กปภ. ที่แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจผู้บริโภค
โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่เป็นอนาคตของชาติ โดยเข้าไป
ตรวจสอบระบบประปาภายในโรงเรี ย นภาคี เ ครื อ ข่ า ย
เก็บตัวอย่างน้ำ�ประปาและน้ำ�ดื่มที่ผ่านออกมาจากก๊อก
ตู้น้ำ�ดื่ม ตู้แช่น้ำ�เย็น รวมทั้งจากก๊อกเครื่องกรองน้ำ�ภายใน
โรงเรียนมาตรวจสอบวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน เพื่อทำ�ให้
นักเรียนได้ดื่มน้ำ�สะอาด ไม่มีเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำ�ดื่ม
พร้ อ มทั้ ง จั ด ทำ � ป้ า ยรั บ รองคุ ณ ภาพน้ำ � ประปาบริ เ วณ
หน้าโรงเรียน รวมทั้งมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมและทุน
การศึกษาให้กับโรงเรียน ซึ่งในปี 2555 กปภ. มีโรงเรียน
น้ำ�ดื่ม กปภ. เพื่อน้องคนดี 49 โรงเรียน
3.3 โครงการช่วยเหลือวิชาการประปาแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อแบ่งปัน
ความรูแ้ ละประสบการณ์กจิ การประปาให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่าน
การอบรมวิ ช าการประปาสามารถดู แ ลกิ จ การประปา
ท้ อ งถิ่ น อย่ า งถู กสุขลัก ษณะ ในปี 2555 กปภ. จั ดการ
ฝึกอบรมทางด้านวิชาการหรือการบริหารจัดการน้ำ�ประปา
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำ�นวน 10 คณะ

3.3 Waterworks Technical Assistance to Local
Administrative Organization Project. PWA has
initiated this Project to share knowledge and
experiences of waterworks businesses to local
administrative organizations so that all local
administrative organizations which have passed
the waterworks technical training will be able
to take care of local waterworks businesses in a
sanitary manner. In 2012, PWA has organized technical
training or waterworks management to 10 groups
of local administrative organizations.
3.4 Drinkable Tap Water Project. PWA has
given the importance to the quality of life of people;
and has therefore initiated this Project to motivate
people to consume clean and drinkable tap water;
whereas, the quality of PWA’s tap water has been
accredited by the Department of Health, Ministry
of Public Health; therefore, it is ensured that PWA’s
tap water is clean, safe and drinkable from faucets
directly and this Project could help reduce the
quantity of wastes from plastic bottles. Since the
start of implementation of this project until 2012,
PWA has already announced totally 154 drinkable
tap water areas.

3.4 โครงการน้ำ�ประปาดื่มได้ เป็นอีกหนึ่งโครงการ
ที่ กปภ. ให้ความสำ�คัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อ
ต้องการให้ประชาชนเปลี่ยนมาบริโภคน้ำ�ประปาที่สะอาด
มีคณ
ุ ภาพดืม่ ได้ ซึง่ น้�ำ ประปาของ กปภ. นัน้ ได้รบั การรับรอง
คุณภาพจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงมั่นใจว่า
สะอาด ปลอดภัย สามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง และยัง
เป็นการช่วยลดขยะจากขวดพลาสติกได้อกี ด้วย ตัง้ แต่เริม่ ทำ�
โครงการจนถึงปี 2555 กปภ. ได้ดำ�เนินการประกาศพื้นที่
น้ำ�ประปาดื่มได้รวม 154 แห่ง
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ด้านผู้บริโภค
Environmental Aspect:
โครงการ/กิจกรรม
Project/Activity

ผู้ได้รับประโยชน์
(ครัวเรือน)
Benefited
Households

พนักงานเข้าร่วม
โครงการ (คน)
Employees
Participated

จำ�นวนเงินที่ใช้
(บาท)
Amount Spent
(Baht)

173,374

4,822

828,790

6,650

468

1,157,968

160

82

9,257

134,956

181

900,000

315,140

5,553

2,896,015

1. โครงการเติมใจให้กัน		
PWA Home Care
2. โครงการตรวจสอบน้ำ�ดื่ม กปภ. เพื่อน้องคนดี
PWA Drinking Water Quality Testing for Students
3. โครงการช่วยเหลือวิชาการประปาแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น		
Waterworks Technical Assistance to Local
Administrative Organization
4. โครงการน้ำ�ประปาดื่มได้
Drinkable Tap Water
		

รวม / Total

  4. ด้านการพัฒนาจิตสาธารณะของพนักงาน
กปภ. ให้ความสำ�คัญในการร่วมพัฒนาความเป็นอยู่
ที่ ดี ขึ้ น ของสั ง คมไทย จึ ง ทำ � การปลู ก ฝั ง พนั ก งานให้ ยึ ด
คุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานบริการ
ประชาชนและปลูกจิตสาธารณะให้แก่ชุมชน ด้วยการจัด
โครงการต่าง ๆ ดังนี้
4.1 โครงการร่วมสร้างสังคมคุณธรรม เพื่อปลูกฝัง
ทัศนคติ ความรักสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้
พนักงาน กปภ. ซึมซับเรือ่ งขวัญและกำ�ลังใจในการทำ�ความดี
ซึง่ จะถ่ายทอดความเอือ้ อาทรนีไ้ ปสูล่ กู ค้าและสังคมโดยรวม

  4. Employees Public Mind Develop ment Aspect;
PWA has given the importance to improvement
of the living condition of Thai people; and has
therefore implanted the principles of integrity and
business ethics to its employees as guidelines for
provision of services to the general public and has
implanted the public minds to communities by
implementing projects, as follows:
4.1 Integrity Society Creation Project. This
project has been initiated to implant attitudes, loves
and harmony in performance of duties based on
the principles of integrity and business ethics as
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4.2 โครงการตามหาคนคุณธรรมประจำ�ปี เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานให้เป็นบุคคลต้นแบบ โดย
คั ด เลื อ กพนั ก งานที่ มี คุ ณ ธรรมประจำ � ใจ เช่ น ความดี
ความรับผิดชอบ ความกตัญญูกตเวที ความอดทน เป็นต้น
ซึง่ มีพนักงานได้รบั การเชิดชูเป็น “คนคุณธรรมประจำ�ปี 2555”
รวม 13 คน โดยได้ประกาศรายชือ่ เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

4.3 โครงการนั ก บริ ก ารมื อ ทองสมองเพชร
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่
ภาคสนามที่ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ด้ ว ยความใส่ ใจแบบเติ ม น้ำ � ใจ
ใส่น้ำ�ประปา โดยทำ�การคัดเลือกเขตละ 1 คน รวมทั้งสิ้น
10 คน ซึ่งได้ประกาศรายชื่อเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

operational guidelines; as a result, PWA’s employees
have absorbed the qualities of morale and encouragement which will be passed on to customers
and the society as a whole.
4.2 Integrity Employees of the Year Project.
This project has been initiated to promote and
support employees as role models by selecting
employees adhered to integrity qualities such as
merits, responsibilities, gratefulness, patience, etc.
There were 13 employees honoured as “Integrity
Employees of 2012”; and the name list was
announced on February 28th, 2012.
4.3 Brilliant Field Service Staff Project. This
project has been initiated to promote and support
field service staff members who have provided
waterworks services to customers with extra care;
there were totally 10 employees, each of them was
selected from different area; and the name list was
announced on February 28th, 2012.
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4.4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม
และจริ ย ธรรม โดยมี ก ารจั ด ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้กบั พนักงาน 422 คน
เพือ่ พัฒนาและปลูกฝังจิตสำ�นึกให้พนักงาน กปภ. ยึดคุณธรรม
และจริยธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
4.5 โครงการประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ เผยแพร่ ก าร
ขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ของ กปภ. เพื่อประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ของ กปภ. ในการขับเคลื่อน CSR ในแบบฉบับ
ของ กปภ. ผ่านสื่อต่าง ๆ ในมิติของการกระตุ้นให้ชุมชน
รู้จักให้ รู้จักตอบแทนสังคม และรู้จักช่วยเหลือส่วนรวม
4.6 การจัดทำ�รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR Report) เพื่ อ รายงานข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ค รอบคลุ ม
รอบด้ า นขององค์ ก รที่ มี ผ ลต่ อ สาธารณชนอย่ า งโปร่ ง ใส
เพื่อผลักดัน กปภ. เป็นตัวอย่างด้าน CSR ลงในวารสารน้ำ�
4.7 การจัดนิทรรศการผลงาน CSR ของ กปภ.
ในงานสัมมนาเชิงวิชาการ “สร้างสรรค์ กปภ. สูก่ ารเรียนรู”้
เมื่ อ วั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2555 เป็ น การจั ด นิ ท รรศการ
แสดงผลงาน CSR ทั้ง 4 ด้านของ กปภ. โดยนอกจากจะมี
บอร์ดนิทรรศการให้ความรู้แล้ว ภายในงานยังมีการเล่นเกม
ตอบคำ�ถาม ซุ้มเกมส์ต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้พนักงาน
เขียนกิจกรรม CSR ที่อยากให้ กปภ. ทำ�เพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม แล้วนำ�ไปติดบนต้นไม้จิตสาธารณะ

4.4 Integrity and Business Ethics Promotion
Training Course Project. PWA has organized a
training course relating to integrity, business ethics
and good governance for 422 employees for
development and implantation of awareness
to PWA’s employees in order to adhere to the
principles of integrity and business ethics as
operational guidelines.
4.5 PWA’s CSR Activity Public Relations
Project. This project has been initiated to publicize
PWA’s image in carrying out CSR activities in the
typical way of PWA through media by means of
urging communities to learn how to give and give
back to the society and how to help the society
as a whole.
4.6 Provision of CSR Report. PWA shall
transparently report the overall matters of facts of
the organization that have impacts on the general
public in order to promote PWA as a role model on
CSR to be published in “Water Magazine”.
4.7 Exhibition of CSR Performances of PWA
in Academic Seminar of “Creating PWA’s activities
for Learning”. On June 27th, 2012, PWA organized an
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4.8 กิ จ กรรมเลี้ ย งอาหารกลางวั น และบริ จ าค
เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาส ในฐานะที่เป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน กปภ. ได้ให้ความสำ�คัญกับ
การทำ � ความดี เ พื่ อ ตอบแทนสั ง คมผ่ า นการจั ด กิ จ กรรม
เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส ผ่านทางองค์กรการกุศลที่ให้ความช่วยเหลือ
เพื่อยกระดับชีวิตของผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น สำ�หรับปี 2555
กปภ. ได้ จั ด กิ จ กรรมเลี้ ย งอาหารกลางวั น และบริ จ าค
เครื่ องอุ ปโภคบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาสผ่านทางองค์กร
การกุศล 34 แห่ง

exhibition of CSR performances in all 4 aspects of PWA.
In addition to exhibition signboards giving knowledge,
there were games, CSR quiz shows, game booths;
and PWA’s employees shall be given an opportunity
to write down their opinions under the subject
“Desirable CSR Activities from PWA” to be posted
on “Tree of Public Minds”.

4.9 กิจกรรมบริจาคโลหิต กปภ. ส่งเสริมการบริจาค
โลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษา โดย
สนับสนุนให้พนักงาน กปภ. เข้าร่วมกิจกรรมการบริจาค
โลหิตมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2555 มีการจัดกิจกรรมบริจาค
โลหิตจำ�นวน 18 ครั้ง

4.9 Blood Donation Activity. PWA has
promoted the blood donation to save lives of patients
in need of blood; and has been supporting PWA’s
employees to participate in the blood donation
activities. In 2012, PWA has organized the blood
donation activities for 18 times.

4.8 Lunch Hosting and Donation of Consumer Goods to Underprivileged Children Activity.
As part of the society and communities, PWA
has given the importance to its merit making for social contribution through activities of lunch hosting
and donation of consumer goods to underprivileged
children through charitable organizations for better
quality of lives of underprivileged children. In 2012,
PWA has organized activities of lunch hosting and
donation of consumer goods to underprivileged
children through 34 charitable organizations.
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ด้านการพัฒนาจิตสาธารณะของพนักงาน
Environmental Aspect
โครงการ/กิจกรรม
Project/Activity
1. โครงการร่วมสร้างสังคมคุณธรรม
1. โครงการร่วมสร้างสังคมคุณธรรม
Integrity Society Creation
2. โครงการตามหาคนคุณธรรมประจำ�ปี
Integrity Employees of the Year
3. โครงการนักบริการมือทองสมองเพชร
Brilliant Field Service Staff
4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม
Integrity and Business Ethics Promotion
Training Course

ผู้ได้รับประโยชน์
(ครัวเรือน)
Benefited
Households-

พนักงานเข้าร่วม
โครงการ (คน)
Employees
Participated
-

จำ�นวนเงินที่ใช้
(บาท)
Amount Spent
(Baht)
50,000

-

-

50,000

-

-

19,916

-

-

90,000

-

422

1,500,648

5. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
การขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ของ กปภ.
PWA’s CSR Activity Public Relations

-

-

321,000

6. การจัดทำ�รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
Provision of CSR Report

-

-

500,000

-

800

40,000

8,073

571

380,064

-

306

-

8,073

2,099

2,901,628

7. การจัดนิทรรศการผลงาน CSR ของ กปภ.
ในงานสัมมนาเชิงวิชาการ “สร้างสรรค์ กปภ.
สู่การเรียนรู้”
Exhibition of CSR Performances of PWA
in Academic Seminar of “Creating PWA’s
activities for Learning”
8. กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาค
เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาส
Lunch Hosting and Donation of Consumer
Goods to Underprivileged Children
9. กิจกรรมบริจาคโลหิต		
Blood Donation
		
รวม / Total

รายงานประจำ�ปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาค 228 Annual Report 2012 Provincial Waterworks Authority

à¾×èÍ à¾×èÍÊØ¢¢Í§ÊÑ§¤Á

B Bringing happiness
to the society
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ผลการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนประหยัดน้�ำ
ทีด่ �ำ เนินการแล้วเสร็จ (ปีงบประมาณ 2555)
1. โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 110
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อปลายปี 2554

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3/1
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2

“ปิดน้ำ�เมื่อไม่ใช้ ประหยัดน้ำ�ทุกเวลา
ด.ญ.บุณยาพร ตรีพิมล
อนาคตข้างหน้าจะยั่งยืน”
“น้ำ�ทุกหยดล้วนมีค่า ร่วมรักษาอย่าฟุ่มเฟือย”
ด.ช.ปารเมศ อารีราษฎร์
“เปิดน้ำ�เท่าที่ใช้ เปิดไฟเท่าที่จำ�เป็น
ด.ญ.กนกวรรณ แจะซ้าย
ปลูกต้นไม้ให้ร่มเย็น มีน้ำ�ไว้ใช้ดื่มกิน”		

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3/2
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2

“ประหยัดน้ำ�เข้าไว้ ช่วยเศรษฐกิจของบ้านเรา”
ด.ญ.สุริตา แซ่ก๊วย
“ประหยัดน้ำ�เข้าไว้ เพื่อโลกของเรา
ด.ญ.มาลัยทิพย์ บุญกวี
ลูกหลานมีน้ำ�ใช้ ได้นานตลอดกาล”		
“ปิดน้ำ�ให้สนิท ถ้าคิดประหยัดน้ำ�”
ด.ญ.สุนันทา มาเฟือง

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3/3
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2

“น้ำ�..แต่ละหยด จะสลดเมื่อไม่มี”
“ใช้น้ำ�อย่างคุ้มค่า วันหน้าชีวีจะมีสุข”
“วันนี้มีน้ำ�ใช้ หมดสูญหายไปเมื่อไม่ประหยัด”

ด.ญ.ปุญญิศา ทิพย์มงคล
ด.ญ.อรอุมา พรหมเทพ
ด.ช.ภูวนาท ชูมี

2. โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 111
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อปลายปี 2554

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2

“น้ำ�คือชีวิต ช่วยประหยัดกันสักนิด เพื่อโลกสดใส”
“ประหยัดน้ำ�วันละนิด เพื่อชีวิตวันข้างหน้า”
“ประหยัดน้ำ�คนละนิด เพื่อชีวิตสดใส”

ด.ญ.สิมิลัน ชวลิตธรรมโชติ
ด.ญ.นริศรา อำ�นวยพร
ด.ญ.ปริยากร ธนะรัตน์

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2

“ประหยัดน้ำ�คนละนิด ชุบชีวิตคนทั้งชาติ”
“ประหยัดน้ำ�วันละนิด เพื่อชีวิตในวันหน้า”
“น้ำ�นั้นก็เหมือนเงิน อย่าใช้เกินให้สิ้นเปลือง”

ด.ญ.สุทธิพร พุ่มเอี่ยม
ด.ญ.อาทิตยา บุญก่อ
ด.ช.จิรัฏฐ์ บุญแนบ
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ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2

“น้ำ�คือชีวิต ใช้แล้วช่วยปิด เพื่อทุกชีวิตของคนไทย”
“ใช้น้ำ�อย่างประหยัด ช่วยขจัดมลพิษ
ใช้เสร็จแล้วก็ปิด รู้จักคิด รู้จักทำ�”
“น้ำ�ทุกหยดช่วยชีวิต อย่าสิ้นคิดใช้น้ำ�เปลือง”

ด.ญ.จริยา วาหะรักษ์
ด.ช.คณนาถ ทองชุมนุม
ด.ช.ศรายุทธ ปรีดาผล

3. โรงเรียนเกาะสมุย : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 112
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อปลายปี 2554

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย

“วันนีใ้ ช้น้ำ�อย่างรูค้ า่ เพือ่ วันหน้ามีน้ำ�ใช้อย่างพอเพียง”
“เยาวชนคนยุคใหม่ จงร่วมใจประหยัดน้ำ�”
“รักน้ำ� รักชีวิต ช่วยกันคิด ก่อนใช้น้ำ�”
“ประหยัดน้ำ�วันละนิด เพื่อชีวิตที่ยาวไกล”
“ประหยัดน้ำ�ในวันนี้ เพื่อชีวีในวันหน้า”

ด.ญ.ปิยะนุช ชนะพันธ์
ด.ญ.อิงอร วงศ์ตั้งสกุล
ด.ญ.เกียรติสุดา ร่วมรัก
ด.ญ.สรัญญา วัฒนสิทธิ์
น.ส.สุวันวิสา หมื่นพันธ์ชู

				
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย

“ช่วยตน ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำ�ประปา”
“ประหยัดน้ำ� ประหยัดใช้ ประหยัดไว้ เพื่อโลกเรา”
“รักษ์น้ำ� รักษ์โลก บริโภคอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวามีสุข”
“เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนชีวิตด้วยการประหยัดน้ำ�”
“น้ำ�คือพลังของชีวิต โปรดสร้างจิต คิดก่อนใช้”

น.ส.ขวัญนภา วิเศษไกรเดช
น.ส.จิตวิมล ใจดี
น.ส.ระพีพรรณ ยืนนาน
น.ส.เสาวนีย์ โอชารส
น.ส.จันทร์ยาพร วงศ์ธรรม

				
4. โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยม
เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 113
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2

“น้ำ�ประปามีค่ากว่าที่คิด ขาดน้ำ�ขาดชีวิต
ด.ญ.ศุภัชฌา สายแดง
ปิดก๊อกให้สนิท เมื่อเลิกใช้”		
“ปิดก๊อกน้ำ�ให้สนิทไว้ ใส่ใจดูแลรักษา น้ำ�ประปามีค่า
ด.ญ.อิศราพร ต๊ะเทียน
ช่วยนำ�พาความประหยัด”		
“ใช้น�ำ้ ประปาอย่างรูค้ ดิ ปิดก๊อกให้สนิท ช่วยเศรษฐกิจไทย”
ด.ช.กฤษดา หาญชนะ
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2

“ใช้น้ำ�ประปาอย่างรู้ค่า รู้ใช้ รู้รักษา
น.ส.กฤติยา ยะลา
ภายภาคหน้าไม่ขาดแคลน”
“น้ำ�ประปามีค่าต่อชีวิต ประหยัดกันสักนิด
น.ส.อริศรา สิทธิวงศ์
ช่วยเศรษฐกิจช่วยชาติไทย”		
“ใช้น้ำ�ประปาอย่างคุ้มค่า เพื่อวันนี้และวันหน้า
น.ส.รัชนียา ดีใจ
ของประชาชาติไทย”		

5. โรงเรียนเทศบาล 2 อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน
เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 114
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555

ระดับประถมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“ประปาน้ำ�สะอาด ใช้ประหยัด รู้ประโยชน์”
“ขาดน้ำ� ขาดชีวิต ช่วยกันคิด ช่วยกันประหยัด”
“ใช้น้ำ�ให้คุ้มค่า เพื่อวันหน้าที่สดใส
อย่าใช้น้ำ�มากเกินไป เพื่อประเทศไทยของเรา”
“ปิดน้ำ�ทุกครั้ง เมื่อไม่ได้ใช้ อย่าเปิดทิ้งไว้
ร่วมใจกันประหยัด”
“น้ำ�คือชีวิต รู้จักคิด รู้จักใช้ ได้คุณค่า”
“เราต้องประหยัดในวันนี้ จะสุขศรี สดใสในวันหน้า”

ด.ช.รชต วันศรี
ด.ช.ศราวุฒิ กรมแสง
ด.ญ.ปาริชาติ ทาเผือ
ด.ญ.พรหมพร เจนสาริกิจ
ด.ช.วันชนะ พุ่มพฤกษ์
ด.ช.นราวุธ พึ่งอาษา

				
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“น้ำ�จะหมดไป ถ้าคนไทยไม่ประหยัด”
“น้ำ�มีคุณค่า ควรรักษาและประหยัด”
“ปิดน้ำ�ให้สนิท เพื่อชีวิตวันข้างหน้า”
“น้ำ�ทุกหยดมีคุณค่า อย่าใช้สิ้นเปลือง”
“ประปานั้นคือชีวิต รู้จักคิด รู้จักใช้”
“ประปานั้นคือชีวิต ประหยัดนิดโลกสดใส”

ด.ญ.ปภาวดี สุวรรณสนธิ์
ด.ญ.นทีกานต์ นิลขลัง
ด.ญ.วารี เพ็งมั่ง
ด.ญ.รุ่งรวีรักษ์ ทองสุข
ด.ญ.นนท์รณี เมฆอ่อน
ด.ญ.รินดา ฤทธิ์ทรงเมือง		
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“ใช้น�ำ้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า ใช้ประปาอย่างรูค้ ดิ เมือ่ รูเ้ ปิดต้องรูป้ ดิ
ประหยัดสักนิด เพื่อลูกหลาน”
“ใช้น้ำ�อย่างคุ้มค่า เพื่อวันหน้า วันต่อไป ใช้น้ำ�อย่างใส่ใจ
เพื่อชาติไทยพัฒนา”
“น้ำ�ประปามีคุณค่า จะไร้ค่าถ้าใช้ฟุ่มเฟือย
พวกเราต้องมาช่วย รณรงค์ประหยัดน้ำ�ประปา”
“ทรัพยากรน้ำ�มีคุณค่า น้ำ�ประปามีประโยชน์
ควรใช้น้ำ�อย่างประหยัด เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรไทย”
“ประหยัดน้ำ�อย่างรู้คุณค่า ใช้น้ำ�อย่างรู้คิด
ใช้น้ำ�ประปาอย่างมีเหตุผล”
“ประหยัดน้�ำ วันละนิด เพือ่ ชีวติ ในอนาคต
ไม่จ�ำ เป็นก็ควรงด ช่วยกันลดการใช้น้ำ�”

ด.ญ.เบญจวรรณ เรืองเดช
ด.ญ.พิชญา อินนุ่นพันธ์
ด.ช.กฤษดา หาญชนะ
ด.ช.ขัตติยะ ภตาเพิศ
ด.ญ.แพรววศิน สุขสำ�เภา
ด.ช.จักรพันธ์ นาคเกตุ

6. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก
เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 115
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555

ระดับประถมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“น้ำ�ประปาไร้สารพิษ ประหยัดคนละนิด ชีวติ จะสดใส”
“อย่าเปิดไว้ไหลล้นมา น้ำ�ประปามีค่า น่าเสียดาย”
“ประหยัดน้ำ�ประปา ช่วยลดค่าใช้จ่าย”
“ใช้น้ำ�ประปาอย่างรู้ค่า เพื่อวันข้างหน้าที่สดใส”
“น้ำ�ประปามีคุณค่า รู้รักษาและประหยัด”
“ประหยัดน้ำ�คนละนิด เพื่อชีวิตของทุกคน”

ด.ช.ณรงค์ศักดิ์ แก้วประเสริฐ
ด.ญ.หยาดนภา ทองคำ�เปลว
ด.ช.นิติธร ทรนาค
ด.ช.ฐาพิพัฒน์ สาจุ้ย
ด.ช.ธนกฤต พุ่มเรือง
ด.ญ.เกตุน์สิริพรรณ คันศร

				
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“ใช้น้ำ�คนละนิด แล้วปิดเมื่อเลิกใช้ โลกสดใสด้วยมือเรา”
“ปิดก๊อก ล็อครายจ่าย รู้จักเสียดาย
อย่าใช้น้ำ�อย่างสิ้นเปลือง”
“น้ำ�ประปาคือชีวิต คิดก่อนใช้
ประหยัดไว้อย่าใช้สิ้นเปลือง”
“ขาดน้ำ� ขาดชีวิต ร่วมกันประหยัดคนละนิด
ปิดน้ำ�เมื่อไม่ใช้”
“น้ำ�ประปามีคุณค่า รักษาไว้ อย่าใช้ให้สิ้นเปลือง”
“ใช้น้ำ�วันละนิด รู้จักคิด เพื่อพิชิตวันโลกร้อน”

ด.ญ.ศุภนิดา โพธิ์เงิน
ด.ญ.ณัฐริกา สามล
ด.ญ.ธัญชนก เศษมาก
ด.ญ.ศิริวรรณ อิ่มนิรัญ
ด.ช.ทินภัทร ชัยชนะ
ด.ช.ประกาศิต ปิ่นม่วง			
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“น้ำ�ประปา เปิดน้อย ปิดสนิท ช่วยชีวิต ช่วยโลก”
“น้ำ�ประปามีคุณค่า รู้รักษา รู้จักใช้ ไม่ฟุ่มเฟือย”
“ประหยัดน้ำ�ประปากันสักหน่อย ช่วยโลกใบน้อยให้สดใส”
“บ้านเราโชคดี ทีม่ นี ้ำ�ใช้ ประปาของไทย รวมใจประหยัด”
“ประหยัดน้ำ�หนึ่งหยด ดีกว่าน้ำ�หมดแล้วไม่มีใช้”
“น้ำ�คือชีวิต ควรคิดก่อนใช้ ประหยัดไว้เป็นดี”

ด.ญ.จินตหรา พลอยกระจ่าง
ด.ญ.อมรรัตน์ เอี่ยมอ่ำ�
ด.ญ.จุฑามาศ สอนอินทร์
ด.ญ.นภัสสร บัวแก้ว
ด.ญ.ณัฐริกา เพชรดี
ด.ช.ภาณุรักษ์ สามารถ

				
7. โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก (ปูนซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์) อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 116
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555

ระดับประถมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“ขาดน้ำ�คงขาดใจ เมื่อมีใช้ต้องประหยัด”
“เปิดก๊อกครั้งใด ต้องมั่นใจว่าใช้อย่างประหยัด”
“น้ำ�คือชีวิต รู้จักคิด รู้จักใช้ ได้คุณค่า”
“น้ำ�หนึง่ หยดก็ส�ำ คัญ เรามาร่วมใจกัน ใช้น้ำ�อย่างประหยัด”
“ประหยัดน้�ำ ประหยัดเงิน คนไทยเจริญ ประเทศชาติพฒ
ั นา”
“ขาดน้ำ�เมื่อใด คงขาดใจเมื่อนั้น”

ด.ช.ธีรภัทร จำ�ปาพงษ์
ด.ญ.สกุลทิพย์ จุฬารัตน์
ด.ช.วิทวัส จันทร์กระจ่าง
ด.ช.ปฏิพัทธ์ มากสินธ์
ด.ญ.จันจิรา อุ่นเสนีย์
ด.ญ.ปนัดดา สุขธรรม

				
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“ปิดน้ำ�เมื่อไม่ใช้ เราคนไทยช่วยรักษา
คิดถึงวันข้างหน้า แหล่งธาราอาจหมดไป”
“น้ำ�มีเพียงน้อยนิด โปรดคิดก่อนใช้
น้ำ�อาจหมดเร็วไว มาร่วมใจอนุรักษ์น้ำ�”
“น้�ำ นีค้ อื ชีวติ โปรดช่วยคิดรักษาไว้
จงทำ�จำ�ใส่ใจ รักษาไว้ให้ยั่งยืน”
“ใช้น้ำ�อย่างไม่รู้ค่า จะมีน้ำ�ตาเมื่อขาดแคลน”
“เปิดน้�ำ วันละนิด ช่วยกันปิดคนละหน่อย
เปิดน้�ำ ให้นอ้ ย ๆ เปิดนิดหน่อยช่วยโลกเรา”
“ปิดน้ำ�เอาไว้ใช้ เราคนไทยช่วยดูแล
น้ำ�นั้นจะมีแน่ เราก็แค่ปิดน้ำ�เอย”

ด.ญ.กนกพร จั่นเสือ
ด.ญ.ชมพูนุช ธุระพันธ์
ด.ญ.ศุภชา นิลสุวรรณ์
ด.ช.ณรงค์รัชต์ ภาคสมมุติ
ด.ญ.พรรณราย บุญเปลี่ยน
ด.ญ.ปัทมา เร็วสูงเนิน
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8. โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ต.ลำ�นารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล			
เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 117
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“น้ำ�คือชีวิต ช่วยกันคิด ป้องกันภัย
น้ำ�หล่อเลี้ยงใจ รักษาไว้ อย่าทำ�ลาย”
“โลกอยู่คู่กับน้ำ� คนใจงามประหยัดใช้
โลกนี้จะสดใส เราต้องไม่ทำ�ลายน้ำ�”
“รักษ์น้ำ� รักษ์ธรณี รักชีวี รักษ์โลก”
“รักษ์โลก รักษ์น้ำ� รักษ์ชีวิต
ต้องควรคิดใช้กันอย่างประหยัด”
“น้ำ�เป็นดั่งชีวิต ประหยัดวันละนิด เพื่อคิดถึงอนาคต“
“รักษ์น้ำ� รักษ์โลก เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

ด.ญ.วีรินทร์ ท้าวธงไชย
ด.ญ.ภัทรดา อินทรีย์
ด.ญ.ญาณิศา ทองหล่อ
ด.ช.ศุภณัฐ สงวนศักดิ์
ด.ช.อนุชา ชัยชนะ
ด.ญ.สลิลทิพย์ บุตรดี

				
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“สายน้ำ�สร้างชีวิต จงร่วมจิตคิดรักษา
มนุษย์จะนำ�พา โลกน่าอยู่ด้วยมือเรา”
“ปัญหาโลกร้อน ใช่ยากแก้ไข หากเราใส่ใจในการใช้น้ำ�”
“น้ำ�คือทรัพยากรที่มีคุณค่า ช่วยกันรักษา เพื่อเรา
เพื่อโลก”
“รักษ์น้ำ� รักษ์โลก รักษ์ชีวิต ต้องรู้จักคิดประหยัดน้ำ�”
“รักษ์น้ำ� รักษ์โลก เพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤตจะมาเยือน”
“น้ำ�มีค่ากว่าที่คิด ประหยัดวันละนิด ช่วยชีวิตช่วยโลก”

น.ส.จิรนันท์ สุขสวัสดิ์
น.ส.วรรณทิวา พุ่มเขียว
น.ส.ชลธิชา แจ่มดอน
น.ส.รัตนาพร โพธิ์งาม
น.ส.ชญานี หลักเมือง
น.ส.สุวนันท์ จุมพล

				
9. โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 จ.ชลบุรี : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 118
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555

ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย

“น้ำ�นั้นมีคุณค่า รู้รักษารู้ประหยัด”
“น้ำ�มีคุณค่า รักษาให้ยั่งยืน”
“ประหยัดน้ำ�วันละนิด เพื่อชีวิตวันข้างหน้า
ขอเชิญพวกเรามา ประหยัดน้ำ�ในบ้านเรา”
“น้ำ�คือชีวิต โปรดมีจิตสำ�นึกในการใช้”
“ประหยัดน้ำ�ในวันนี้ ทำ�ให้ถูกวิธีเพื่อชีวิตในวันหน้า”

ด.ญ.ณิชชยา คำ�ลม
ด.ญ.วิภารัตน์ ขัดทรายขาว
ด.ญ.ศุธิกาญจน์ หรบรรณ์
ด.ญ.ชลดา เล้าเนืองรินทร์
ด.ญ.ศิริรัชตะ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา
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10. โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม		
เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 119
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“น้ำ�คือชีวิต รู้จักคิด รู้จักใช้ ใช้แล้วให้คุ้มค่า
ด.ญ.ศิรภัสสร ศรีพารา
รู้รักษาสิ่งแวดล้อม”
“ขาดน้ำ� ขาดชีวิต ช่วยกันคิด ช่วยกันประหยัด”
ด.ญ.รัชดาภรณ์ ท้าวคำ�วงค์
“สายน้ำ� สายชีวิต เราทุกคนช่วยกันคิด รักชีวิต ดูแลน้ำ�”
ด.ญ.อัจฉรา โชตะวัน
“น้ำ�ดิบมีราคา น้ำ�ประปามีต้นทุน
ด.ญ.นัดดา บรรโล
น้ำ�นั้นมีคุณค่า รู้จักหารู้จักใช้”
“ประหยัดน้ำ�กันคนละนิด ช่วยวิกฤติโลกร้อน
ด.ญ.สิลาพร สุทโธ
ใช้น้ำ�อย่างรู้ค่า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม”
“น้ำ�คือชีวิต รู้จักคิด รู้จักใช้ ได้คุณค่า”
ด.ญ.กฤติญาภรณ์ เบ้าทอง
“เยาวชนเด็กรุน่ ใหม่ ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ร่วมใจประหยัดน้ำ�”
ด.ญ.ชนัญชิดา ประเสริฐ
“น้ำ�คือชีวิต ช่วยกันคิด รู้จักใช้ ร่วมกันใส่ใจประหยัดน้ำ�”
ด.ช.จักรี จันที
“น้ำ�หนึ่งหยดคือชีวิต ควรคิดก่อนใช้
ด.ญ.มุทิตา พูลทรัพย์
ประหยัดกันดีไหม เพราะคนไทย ต้องการน้ำ�”					

11. โรงเรียนคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ
เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 120
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2

“ประหยัดน้ำ�ในวันนี้ เป็นสิ่งที่ดีในวันหน้า
รักษ์น้ำ�อย่างรู้ค่า ลดปัญหาการขาดแคลน”
“ขาดน้ำ� ขาดชีวติ ประหยัดวันละนิด ปิดก๊อกเมือ่ เลิกใช้”
“น้ำ�ทุกหยดมีค่ากว่าที่คิด ประหยัดน้ำ�วันละนิด
ช่วยเศรษฐกิจ ชีวิตพอเพียง”

ด.ญ.อุไรภรณ์ ปลายชัยภูมิ
ด.ญ.ธนพร เหล่ามะลึก
ด.ญ.อรญาณี ต่อโชติ

				

12. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย
เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 121
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ

“ประหยัดน้ำ�วันละนิด ชีวิตจะสดใส
ประหยัดน้ำ�ประหยัดไฟ ประหยัดใช้ประโยชน์นาน”

ด.ญ.อักษรสวรรค์ ศรีวงษา
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“รักษ์น้ำ� รักชีวิต คิดสักนิด ก่อนจะใช้”
“ใช้น้ำ�อย่างรู้คุณค่า ร่วมรักษา ไม่ฟุ่มเฟือย”

รองอันดับ 1
รองอันดับ 2

ด.ญ.สิรินันท์ ยิ่งยง
ด.ญ.ศิริลักษณ์ พูลศิลป์

				
13. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ
เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 122
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555

ระดับมัธยมศึกษา
ชนะเลิศ

“หนึ่งแรงร่วมใจ เยาวชนไทยใส่ใจคิด
ทุกหยดน้ำ� คือ ชีวิต ปลูกฝังจิตอนุรักษ์ทรัพยากร”
“ใช้น้ำ�อย่างรู้ค่า คือ การรักษาสิ่งแวดล้อม”
“เด็กไทยรุ่นใหม่ ใส่ใจประหยัดน้ำ�”

รองอันดับ 1
รองอันดับ 2

น.ส.กมลชนก วิเศษเนตร
ด.ญ.ธัญญรัตน์ มุ่งธรรม
ด.ญ.เบญจวรรณ เจือกุดขมิ้น

				
14. โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส
เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 123
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

ระดับมัธยมศึกษา
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2

“ใช้น้ำ�อย่างรู้ค่า เป็นปรัชญาแห่งความพอเพียง”
“รู้จักใช้ รู้จักคิด ประหยัดน้ำ�วันละนิด
เพื่อชีวิตวันข้างหน้า”
“น้ำ� คือ ชีวิต รู้จักคิด รู้จักใช้”

ด.ญ.กัญญาภรณ์ ทองจำ�รูญ
ด.ญ.วิภา แก้วกัลยา
ด.ญ.ชลธิชา เลิศพุดซา

				
15. โรงเรียนเทศบาลขลุง (บุรวิทยาคาร) อ.ขลุง จ.จันทบุรี : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง
เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 124
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555

ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“ประหยัดน้ำ�ในวันนี้ จะมีน้ำ�ใช้ในวันหน้า”
“น้ำ�หล่อเลี้ยงชีวิต จะใช้สักนิดควรคิดอย่างสร้างสรรค์”
“ประหยัดน้ำ�เพื่อชีวิต ประหยัดวันละนิดเพื่อโลกเรา”
“น้ำ�นี้มากมีคุณค่า ประหยัดและรักษาต้องเริ่มที่ตัวเรา”
“ประหยัดน้ำ�วันละนิด คุณก็มีสิทธิ์ช่วยโลกได้”
“ใช้น้ำ�ทุกหยดอย่างไม่รคู้ า่ จะเป็นหยดน้ำ�ตาเมือ่ ขาดแคลน”

ด.ช.ชลทิศ คุณเขตต์
ด.ญ.ภัททิยา เฉิดฉาย
ด.ญ.เย็นฤดี ทองแก้ว
ด.ญ.อารียา ศิริการ
ด.ญ.วีนัสรา อาภาประสิทธิ์
ด.ญ.พนิตพร เติมแต้ม		
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16. โรงเรียนบ้านเหนือเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ
เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 125
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-5
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“น้ำ�ทุกหยด ล้วนมีค่า ช่วยรักษาอย่าฟุ่มเฟือย”
ด.ญ.เจนจินดา เทพารักษ์
“ประหยัดน้ำ�กันคนละนิด ลดวิกฤตโลกร้อน”
ด.ช.รัตนกร มาลัยทอง
“ใช้น้ำ�อย่างรู้คุณค่า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม”
ด.ญ.จารุวรรณ ตันเที่ยง
“ขาดน้ำ�ขาดชีวิต ประหยัดกันสักนิด
ด.ญ.กัลยา แก้วมีศรี
ช่วยเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม”
“น้�ำ แต่ละหยดล้วนมีคา่ ควรรักษาไว้ให้ดี
ด.ญ.จริญวพร แสนธงศิลป์
ประหยัดกันซักที เพื่อชีวิตของเราเอง”
“น้ำ�ทุกหยดมีคุณค่า ช่วยกันรักษาให้คงอยู่ต่อไป”
ด.ญ.เบญจมาภรณ์ แก้วเสนา
“มีจิตสำ�นึก ให้รู้จักใช้น้ำ�อย่างคุ้มค่า
ด.ช.อนุวัฒน์ เหฬา
จงรักษา น้ำ�นี้ ให้ดีงามตลอดไป”
“รักโลก ลดโลกร้อน ร่วมกันใช้น้ำ� อย่างถูกวิธี”
ด.ญ.เจนิสตา กุลวงค์
“ใช้น้ำ�อย่างประหยัด ใช้น้ำ�อย่างคุ้มค่า รู้รักษา
ด.ญ.ธิดารัตน์ แสงสุกวาว
วิธีลดโลกร้อน”			

17. โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 126
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“ช่วยชาติ ช่วยชีวิต ช่วยกันคิด ประหยัดน้ำ�ประปา
ใช้น้ำ�รู้คุณค่า น้ำ�ประปามีต้นทุน”
“ประหยัดน้ำ�วันละนิด ช่วยชีวิตชาวประชา
ประหยัดน้ำ�ประปา วันข้างหน้าไม่ขาดแคลน”
“รักน้ำ� รักชีวิต โปรดคิดก่อนใช้
ประหยัดน้ำ�กันทั่วไทย น้ำ�มีใช้อย่างเหลือเฟือ”
“น้ำ�คือชีวิต ประหยัดสักนิด คิดก่อนใช้ ไม่ขาดแคลน”
“ใช้น้ำ�อย่างประหยัด หัดลูกหลานรู้คุณค่า
น้ำ�ประปาไม่ขาดแคลน”
“น้ำ�คือชีวิต ปิดให้สนิทเมื่อเลิกใช้
ประหยัดน้ำ�เพื่อใคร ถ้าไม่ใช่เพื่อคุณ”
“น้ำ�ทุกหยดมีคุณค่า ร่วมรักษาอย่าฟุ่มเฟือย”
“ใช้น้ำ�อย่างประหยัด ฝึกหัดรู้จักปิด
ค่อย ๆ ใช้ทีละนิด เพื่อชีวิตที่สดใส”

ด.ญ.ขวัญเรือน ตะเภาทอง
ด.ญ.พรทิพย์ หนูทอง
ด.ช.ตุลาชัย โตแดง
ด.ญ.นิตยา พุ่มสม
ด.ญ.พรพิมล โคบุตร
ด.ญ.ฉัตรหทัย ดวงจินดา
ด.ญ.กัณฐิกา ชมชื่น
ด.ญ.น้ำ�ฝน ดวงเดือน
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ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“น้ำ�ประปามีคุณค่าต่อชีวิต ประหยัดกันสักนิด
ช่วยเศรษฐกิจไทย”
“น้ำ�ให้ชีวิต ช่วยกันปิดหลังเลิกใช้
ประหยัดกันเอาไว้ น้ำ�ของไทยไม่ขาดแคลน”
“น้ำ�สร้างชีวิต ควรยั้งคิดก่อนเปิดใช้
เพื่อให้ประเทศไทย มีน้ำ�ใช้ตลอดกาล”
“ช่วยกันวันละนิด ช่วยกันปิดน้ำ�ประปา
ช่วยชาติพัฒนา ช่วยรักษาทรัพยากรโลก”
“ใช้น้ำ�อย่างรู้ค่า เป็นปรัชญาของในหลวง
ท่านทรงห่วงชาวไทย”

ด.ญ.ชลธิชา กมลโยธิน
ด.ญ.จิราภรณ์ ศรีสร้อย
ด.ช.ณัฐวุฒิ เชี่ยงจง
ด.ญ.สุนารีย์ มาตะนัง
ด.ช.สุรชัย งามเพ็ญ

				
18. โรงเรียนเมืองปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี
เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 127
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 1
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
รองอันดับ 2
รองอันดับ 2
รองอันดับ 2
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“ปิดน้ำ�ทุกครั้งหลังเลิกใช้
เพื่อประหยัดน้ำ�ไว้ใช้ในวันข้างหน้า”
“เปิดแล้วปิด มีจิตสำ�นึก
ระลึกถึงคุณค่า เรามาร่วมกันประหยัดน้ำ�”
“ก่อนใช้ควรคิด น้ำ�คือชีวิต ใช้อย่างพอเพียง”
“น้ำ�ทุกหยดมีค่าต่อชีวิต ต้องคิดช่วยกันประหยัด”
“รักน้ำ� รักชีวิต คิดก่อนใช้ พร้อมใจประหยัด”
“ขาดน้ำ� ขาดชีวิต ช่วยกันปิด ช่วยกันประหยัด”
“เดินตามรอยพ่อ ใช้น้ำ�พอแค่จำ�เป็น
มีใช้ไม่ยากเข็ญ ใช้ให้เป็นมีใช้นาน”
“ประหยัดน้ำ�ในวันนี้ เพื่อจะมีใช้ในวันหน้า”
“จงรักษาน้ำ�หนึง่ หยดให้คงอยู่ แล้วจะรูค้ า่ ยามขาดแคลน”
“คิดสักนิด ประหยัดสักหน่อย ใช้น้ำ�ให้น้อย
เพื่อโรงเรียนของเรา”
“รักน้ำ� รักชีวิต ช่วยกันคิดประหยัดน้ำ�”
“น้ำ�มีคุณค่าต่อชีวิต ประหยัดวันละนิด
เพื่อดำ�รงชีวิตในวันหน้า”
“คุณค่าของน้ำ� อยู่ที่สองมือเรา”
“อย่าเปิดน้ำ�ทิ้งไว้ ต้องใส่ใจเพื่อการประหยัด”
“ประหยัดน้ำ�เพื่อชีวิต โรงเรียนช่วยคิด นักเรียนช่วยทำ�”

ด.ญ.ชุติมา บุญมา
น.ส.เหมันต์ กรุดมินบุรี
น.ส.นฤภัค มาลามาศ
น.ส.อรุณี ช้างโคร่ง
น.ส.สุนันทา แช่ตั๋น
น.ส.พรรัตน์ เจริญโกวิท
น.ส.สโรชา ช้างเพชร
นายพงศกร ทองบาง
น.ส.ปรียาภรณ์ น้อยผล
น.ส.เยาวดี จันทร์ชูกลิ่น
น.ส.ชุติมา ทองแท้
น.ส.ขันทอง จันทร
น.ส.หัทยา จีนแพ้ว
นายวนพงศ์ กริ่งเกษมศรี
น.ส.พัชรพร ประกอบผล
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ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“รู้จักคิด รู้จักประหยัด รู้จักใช้ตามจำ�กัด
นั่นคือบัญญัติของใช้น้ำ�”
“น้ำ�แต่ละหยด คือมรดกของวันพรุ่งนี้”
“ขาดน้ำ�ขาดชีวิต นักเรียนช่วยกันคิด ช่วยกันประหยัด”
“ปิดก๊อกเมื่อเลิกใช้ ใส่ใจทุกหยดน้ำ�”

นายสุวิชา น้ำ�เพชร
น.ส.บัณฑิตา อ่อนแก้ว
นายสุกฤษฎิ์ บางบาล
น.ส.สุภาพร ปัทมคัมภ์

				
19. โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ.เด่นชัย จ.แพร่ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 128
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

ระดับมัธยมศึกษา
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย

“น้�ำ หนึง่ หยดมีคณ
ุ ค่า สร้างชีวาให้สดใส
หนึง่ ชีวติ หนึง่ หัวใจ รักษ์น้ำ�ไว้ให้คงนาน”
“มีน้ำ�มีชีวิต ร่วมกันคิดประหยัดน้ำ�”
“น้ำ�มีวันหมด หยุดลดใช้อย่างสิ้นเปลือง”
“มีน้ำ�มีชีวิต ถ้าน้ำ�สิ้น ชีวิตดับ”
“น้ำ�เป็นปัจจัยหลักของชีวติ ร่วมกันร่วมจิตใช้น้ำ�อย่างรูค้ า่ ”

น.ส.ธมลวรรณ จำ�รัส
น.ส.สมัชญา ฉลวย
น.ส.เจนจิรา มวยหมั่น
นายศุภกิจ ศรีพรหม
น.ส.พิมลพรรณ พรานฟาน

				
20. โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้องกวาง
เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 129
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

ระดับประถมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย

“น้ำ�ประปามีคุณค่า ควรรักษาเก็บไว้ใช้
น้ำ�นั้นคือสายใจ อนุรักษ์ไว้เพื่อพวกเรา”
“น้�ำ ประปามีคณ
ุ ค่า ถ้าปราศจากสารพิษ
ปิดก๊อกน้�ำ ให้สนิท ปิดให้มดิ ชิด ปิดแล้วจะได้ตดิ เป็นนิสยั ”
“น้ำ�มีประโยชน์ต่อชีวิต คิดสักนิด
น้ำ�ประปามีคุณค่า ควรรักษาอย่าฟุ่มเฟือย”
“น้ำ�ประปามีค่าต่อชีวิต ปิดก๊อกน้ำ�ให้สนิท
คิดใส่ใจสักนิด ปิดให้มิดชิด ปิดแล้วจะได้ติดเป็นนิสัย”
“น้ำ�มีค่าต่อชีวิต ปิดน้ำ�ให้สนิทติดเป็นนิสัย”

ด.ญ.กฤติยา นะอิ
ด.ญ.วรนุช สุกานนท์
ด.ญ.กาญจนา ราชหาญ
ด.ญ.ณัฐชยา รักแก้ว
ด.ญ.รสิตา ทะสุตะ

		

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1

“น้ำ�ประปามีค่าต่อชีวิต ประหยัดน้ำ�คนละนิด
ช่วยเศรษฐกิจก้าวไกล”
“น้ำ�ทุกหยดมีคุณค่า ควรรักษาเท่าชีวิต
ประหยัดน้ำ�เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชีวิตเราคนไทย”

ด.ช.ฐานุศักดิ์ อิศรี
ด.ญ.อัญชลิกา กาศเจริญ
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รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“ประหยัดน้ำ�ใช้ ลดได้เป็นดี มีใช้ทุกปี สุขียืนนาน”
ด.ญ.ธีรนุช พุดจีบ
“รักน้ำ� รักโลก รักชีวิต เพียงคุณคิดช่วยกันประหยัดน้ำ�”
ด.ญ.จิรชยา ดวงใน
“ประหยัดน้ำ� เพื่อชีวิต ลดวิกฤติ ภาวะโลกร้อน”
ด.ช.ดนุนัย คะจรรยา
“น้ำ�นั้นมีคุณค่า ควรรักษาอย่างประหยัด
ด.ญ.ศุลีพร ดวงแก้ว
น้ำ�นั้นมีน้อยนัก ใช้ประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย”					

21. โรงเรียนบางสะพานวิทยา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน
เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 130
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555

ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“ใช้น้ำ�อย่างรู้คิด ช่วยกันปิดเมื่อเลิกใช้”
“ปิดก๊อกหลังใช้ ใส่ใจก่อนเปิด จงช่วยกันเถิด
เปิดปิดช่วยกัน”
“น้ำ�มีค่าต่อชีวิต ใส่ใจสักนิด เพื่อชีวิตที่ก้าวไกล”
“น้ำ�ประปาคือชีวติ ประหยัดน้ำ�วันละนิด ช่วยเศรษฐกิจได้”
“น้ำ�นั้นให้ชีวิต หากเปิดแล้วไม่ปิด ชีวิตจะขาดน้ำ�”
“ใช้น้อยใช้ซ้ำ� ใช้น้ำ�รู้ค่า ช่วยกันรักษา เพื่อโลกเพื่อเรา”
“น้ำ�สร้างชีวติ ร่วมคิดรักษา ใช้อย่างคุม้ ค่า วันหน้าเพียงพอ”
“ประหยัดน้ำ�ไว้เพราะใช้ได้นาน
ประหยัดตลอดกาลใช้นานตลอดไป”
“น้ำ�คือชีวิต ใช้แล้วควรปิด ควรคิดและทำ� โปรดจำ�ให้ดี”
“น้ำ�มีค่าเท่าชีวิต ลดใช้วันละลิตร ช่วยชีวิตมิตรน้ำ�ใจ”
“ใช้น้ำ�อย่างรู้ค่า ประหยัดเงินตรา ประหยัดทรัพยากร”
“รู้จักใช้น้ำ�อย่างรู้คุณค่า เพื่ออนาคตข้างหน้าของเรา”
“ประหยัดน้ำ�วันละนิด ต่อชีวิตได้ยืนยาว”

น.ส.พชรพรรณ หาภา
น.ส.ธิติมา แซ่ตั๊น
น.ส.ประภาพรรณ แปะเฮ่าสุ่น
ด.ญ.ปิยธิดา จงนอก
นายธนกฤต โครงเซ็น
น.ส.อนงค์นาฎ วงศ์น้อย
ด.ญ.มณฑกาญ จินาตง
ด.ช.ธนวัฒน์ กาบแก้ว
น.ส.สุภาวดี อยู่ที่
ด.ญ.พิชญา วงษ์กลม
ด.ญ.กนกวรรณ รัตนะแก้ว
น.ส.วัชรวี ไวทยะเสวี
น.ส.อรนลิน ภูเตศวร

22. โรงเรียนบ้านระโนด (ธัญเจริญ) อ.ระโนด จ.สงขลา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด
เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 131
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“น้ำ�ให้ชีวิต น้ำ�มีคุณค่า ร่วมกันรักษา อย่าใช้สิ้นเปลือง”
“รักษ์น้ำ�อย่างรู้คุณค่า ลดปัญหาการขาดแคลน”
“รักน้ำ� รักชีวิต ช่วยเศรษฐกิจให้รุ่งเรือง”
“รักน้ำ�รวมใจ ต้องใช้อย่างพอเพียง”
“น้ำ�ทุกหยดมีคุณค่า ร่วมรักษาน้ำ�ของเรา”
“ใช้น้ำ�อย่างประหยัด เพื่อวันหน้าจะได้ไม่ขาดแคลน”

ด.ช.สรวิศ จีระโร
ด.ญ.วรรณพร นิตย์โชติ
ด.ญ.ธนกาญจน์ ทัฬหกิจ
ด.ญ.ลลิตภัทร ศรีสาร
ด.ญ.บุริศรา อุ่นจันทร์
ด.ช.สุรวิชญ์ เขียวเล่ง
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ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“รักษ์น้ำ�รวมใจใช้อย่างประหยัด”
“ใช้น้ำ�ไม่รู้ค่า วันข้างหน้าจะอดตาย”
“น้ำ�ทุกหยด ต้องใช้อย่างประหยัด”
“น้ำ�คือชีวติ สร้างจิตแจ่มใส ร่วมประหยัดไว้ มีใช้พอเพียง”
“คุณค่าของน้ำ�”
“เด็กรุ่นใหม่ช่วยกันประหยัดน้ำ�”
“ขาดน้ำ� ขาดชีวิต ช่วยกันคิด ช่วยกันประหยัด”
“ประหยัดน้ำ�วันละนิด ช่วยโลกประหยัด”

ด.ญ.ณัฐณิชา ภักดีฉนวน
ด.ช.ณัฐภัทร เชื้อช่วยชู
ด.ญ.ชณัญธิดา ศรีเส้ง
ด.ญ.กมลภัทร สุขจันทร์
ด.ช.ฌานิทธิ์ กุลดำ�รงวิวัฒน์
ด.ญ.อัญชลิตา ศรีนวลขาว
ด.ญ.จิราภรณ์ พรมพนัส
ด.ช.ปภังกร จั่วสกุล

23. โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) จ.ฉะเชิงเทรา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง
เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 132
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555

ระดับมัธยมศึกษา
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย

“น้ำ�มีจำ�กัด ต้องประหยัดและใส่ใจ น้ำ�อาจหมดเร็วไว
หากเราใช้กันสิ้นเปลือง”
“ใส่ใจเรื่องน้ำ�กันสักนิด ช่วยกันคิดประหยัดเถิด”
“น้ำ�แหล่งน้ำ�ทุกสายจะใสได้ ถ้าทุกคนร่วมใจช่วยกันอนุรกั ษ์”
“น้ำ�คือพลังแห่งชีวิต โปรดช่วยกันสักนิดประหยัดน้ำ�”
“น้ำ�หนึ่งหยดล้วนมีค่า ร่วมรักษานทีไทย”

ด.ญ.กิตติยาภรณ์ พิพิธกุล
ด.ญ.อริสา แซ่อึ้ง
ด.ญ.พิชญ์สินี ดีโสภา
ด.ญ.กานต์รวี กิรประสงค์กิจ
ด.ช.ปรัชญา ชุมสอน			

24. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย
เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 133
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย

“น้ำ�คือพลังแห่งชีวิต ช่วยกันประหยัดคนละนิด
เพื่อชีวิตที่สดใส”
“ขาดน้ำ� ขาดชีวิต ช่วยกันคิด ช่วยกันประหยัด”
“น้ำ�คือชีวิต มีน้ำ�มีชีวิต ร่วมมือกันสักนิด
รักษ์ชีวิต รักษ์น้ำ�”
“น้ำ�คือชีวิต คิดสักนิดก่อนใช้
รักษาดำ�รงไว้ คู่คนไทย ไปตลอดกาล”
“มีน�ำ้ มีชวี ติ ไม่มพี ษิ และโรคภัย
ขาดน้�ำ คงขาดใจ มีแต่ภยั และพิษร้าย”

ด.ญ.ปนัดดา สนิท
ด.ญ.นลพรรณ อุดมการเกษตร
ด.ญ.ธันยากร วุฒิชาติ
ด.ช.ฐิติ บุญญาพิทักษ์
ด.ช.กีรติ บูชาทรัพย์
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ชมเชย

“น้ำ�ประปามีคุณภาพต่อชีวิต
ด.ช.สุทัศน์ สิงหาวะราช
ประหยัดกันสักนิดช่วยเศรษฐกิจได้”					

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2

“เป็นคนรุ่นใหม่อย่างมีค่า มีจิตอาสาหัวใจรักษ์น้ำ�”
“รักษ์น�ำ้ รักษ์ชวี ติ สำ�นึกจิตคนไทย
ร่วมใช้น�ำ้ อย่างคุม้ ค่า นำ�พาชีวีให้มีสุข”
“ใช้น้ำ�อย่างไม่รู้คุณค่า จะเป็นหยดน้ำ�ตาเมื่อขาดแคลน”

นายพงศธร สุรินทร์
น.ส.สุจิตรา กาบบัว
น.ส.อรณี เดชศิริ

25. โรงเรียนประชาวิทยา อ.กันตัง จ.ตรัง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง
เป็นโรงเรียนประหยัดน้�ำ แห่งที่ 134
มีพธิ มี อบใบประกาศเกียรติคณ
ุ พร้อมทุนการศึกษา เมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2555

ระดับประถมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“น้ำ�หนึง่ หยดมีคณ
ุ ค่าเพียงนิด รวมเป็นลิตรมีคา่ มหาศาล”
“น้ำ�ประปาปลอดสารพิษ เพิ่มชีวิตและคุณค่าแก่ผู้ใช้”
“ประหยัดน้ำ�วันละนิด ชีวิตจะสดใส”
“น้ำ�ทุกหยดมีค่า ช่วยรักษาเพื่ออนาคต”
“น้ำ�คือชีวิต ประหยัดวันละนิดชีวิตจะสบาย”
“น้ำ�ประปานั้นมีค่า ช่วยกันรักษา ใช้อย่างประหยัด”
“น้ำ�ทุกหยดล้วนมีค่า ใช้อย่างรู้ค่า ลดวิกฤติโลกร้อน”
“หากขาดน้ำ� คงขาดใจ เมื่อมีใช้ อย่าฟุ่มเฟือย”
“น้ำ�คือชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
“ขาดน้ำ�เหมือนขาดชีวิต มีสติสักนิดเมื่อใช้น้ำ�”
“น้�ำ มีคณ
ุ อนันต์ ต้องช่วยกันดูแลรักษา
น้�ำ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ช่วยกันรักษาอย่าทำ�ลาย”
“น้ำ�เป็นพลังงานหมุนเวียน อย่าคิดเปลี่ยนเป็นน้ำ�เสีย”
“โปรดประหยัดน้ำ�กันด้วยใจ ใช้น้ำ�ไปด้วยความคิด”

ด.ญ.พิยดา หว่านสัก
ด.ญ.โสรญา ดำ�เดิม
ด.ช.พิศิษฐ์ ช่วยรอด
ด.ช.ศุภสิน รักทอง
ด.ญ.เสาวลักษณ์ มิเหละ
ด.ญ.สโรชินี สุริยะ
ด.ญ.เจนจิรา บุญทอง
ด.ญ.พัชญ์ทิตา หมุนนุ้ย			
ด.ญ.ประสาร ตันวัฒนดิลก
ด.ญ.อิงอร กลิ่นชื่น
ด.ญ.นภสร หลักศิลา
ด.ญ.นลินทิพย์ ช่วงแก้ว
ด.ญ.ปวีณา เกาะสมัน

				
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย

“ใช้น้ำ�อย่างประหยัดตามพระราชดำ�รัสของพ่อหลวง”
“ใช้น้ำ�อย่างประหยัดตามพระราชดำ�รัสพ่อหลวง”
“ขาดน้ำ�เหมือนขาดชีวิต ควรพินิจไตร่ตรองก่อนใช้”
“ประหยัดน้ำ�สะอาดเพื่อช่วยชาติ
เพื่อเหลือไว้อนุชนรุ่นหลัง”

ด.ญ.สราลี ไมหมาด
ด.ญ.มณีวรรณ สุวรรณสุข
ด.ญ.จุฑามาศ ช่วยรอด
ด.ญ.นภัสสร นนทแก้ว
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ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“น้ำ�สำ�คัญต่อชีวิต ไม่วิกฤติถ้าประหยัด”
“น้ำ�คือชีวิต เป็นมิตรกับโลก”
“น้ำ�หยดหนึ่งมีค่า อย่ารอช้าช่วยประหยัด”
“วันวานน้ำ�มี วันนี้น้ำ�หมด ใช้น้ำ�ไม่ลด อนาคตหมดน้ำ�”
“ประหยัดน้ำ�วันละนิด ชีวิตสดใส”
“น้ำ�จะลดลง ถ้าทุกคนไม่ช่วยกัน”
“น้ำ�ให้ชวี ติ โปรดคิดก่อนใช้ ร่วมกันแก้ไขต้านภัยโลกร้อน”
“ใช้น้ำ�อย่างประหยัดและรู้คุณค่า
เพื่อวันข้างหน้าน้ำ�ไม่ขาดแคลน”
“ใช้น้ำ�ทุกวันใช้อย่างรู้ค่า มีทรัพยากรให้รักษา
ควรรู้ค่าอย่าสิ้นเปลือง”

ด.ญ.ศรวณีย์ นะสม
ด.ญ.อุทัยวรรณ มีสวัสดิ์
ด.ญ.อรสา ฉวีรัตน์
ด.ญ.มนต์ทิพย์ หลงสะ
ด.ญ.สรนนท์ แดงหยัง
ด.ญ.อมลณัฐ บุญภักดี
ด.ญ.กรกนก สงคราม
ด.ญ.ณัฐชา เกตุรัตน์
ด.ญ.ญิชาภัทร เลี่ยเห้ง

				
26. โรงเรียนบ้านจอหอ จ.นครราชสีมา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา
เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 135
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2

“น้�ำ นัน้ มีคณ
ุ ค่า โปรดรักษาไว้ใช้นาน
ด.ญ.ธนพร พิพัฒรัตนะ
พวกเราร่วมประสาน รักษาน้ำ�ตลอดไป”
“น้ำ�คือชีวิต คิดสักนิดก่อนจะใช้
ด.ญ.อรัชพร อาจจุฬา
พวกเราร่วมน้ำ�ใจ รักษ์น้ำ�ไว้เพื่อโลกเรา”
“ช่วยกันประหยัดน้ำ� จงจดจำ�ย้ำ�ทำ�ไป
ด.ญ.นวนิตย์ นุชเจ๊ก
รักษ์น้ำ�เอาไว้ใช้ โลกสดใสทุกคืนวัน”		

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย

“รักษ์น้ำ�รักษ์โลกรักพระราชา
ใช้ทรัพยากร อย่างรู้ค่าและพอเพียง”
“รักษ์น้ำ� รักษ์โลก รักษ์ชีวิต
รักทุกสิ่ง รักให้คิดเพื่อใช้น้ำ�อย่างประหยัด”
“น้ำ�คือชีวิต โลกคือที่อยู่
ถ้าเราเรียนรู้ การอยู่แบบพอเพียง”
“รักษ์น้ำ� รักษ์โลก รักษ์ชีวิต ช่วยคิด ช่วยปลูก
เพื่อโลกเรา”
“รักษ์ธรรมชาติ รักชีวิต รักษ์น้ำ�
รักษ์โลกวันละนิดชื่นจิตสดใส”

ด.ญ.อริสา คร่ำ�สุข
ด.ช.นัฏฐพงษ์ พิพัฒน์พงศ์
ด.ญ.ศิรินภา กอบสันเทียะ
ด.ช.ยงยศ วง่าวงศ์
ด.ญ.วราภรณ์ ชุ่มจอหอ
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27. โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี : การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี
เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 136
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2

“ประหยัดน้ำ�ในวันนี้ เป็นสิ่งดีในวันหน้า
ใช้น้ำ�อย่างรู้ค่า เพื่อวันข้างหน้าไม่ขาดแคลน”
“น้ำ�ทุกหยดมีคุณค่า
โปรดช่วยกันรักษาและใช้อย่างพอเพียง”
“รักษ์น้ำ� รักษ์ชีวิต ช่วยกันคนละนิด เพื่ออนาคตของเรา”

ด.ญ.ทิพลิล เงินพรวน
ด.ญ.พันพัสสา คล้ายโสภา
ด.ญ.นาตาชา นิ่มเจริญ

				
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1

“ขาดน้ำ� ขาดชีวิต ร่วมประหยัดสักนิด
เพื่อลดวิกฤติโลกร้อน”
“รักษ์น้ำ� รักษ์ชีวิต ช่วยกันประหยัดสักนิด
เพื่อชีวิตข้างหน้า”

ด.ญ.อริษา โตเหล็ก
ด.ญ.วิไลลักษณ์ เพิ่มไธสง

				
28. โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม : การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม
เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 137
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
รองอันดับ 3

“คนรุ่นใหม่ดื่มใช้น้ำ�อย่างประหยัด ช่วยราษฎร์ช่วยรัฐ
ประหยัดน้ำ�ด้วยหัวใจ”
“น้ำ�คือชีวิต ควรคิดก่อนใช้ ร่วมแรงร่วมใจ
ต้านภัยโลกร้อน”
“น้ำ�คือชีวิต ควรคิดก่อนดื่มใช้
หัวใจคนรุ่นใหม่ ใช้น้ำ�อย่างประหยัด”
“น้ำ�มีประโยชน์ จะเกิดโทษเมื่อขาดมัน
รักษ์น้ำ�ทุก ๆ วัน ทุกชีวันเป็นสุขจริง”

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ชนะเลิศ

รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
รองอันดับ 3

“น้ำ�ประปาคือชีวิต ต้องคิดก่อนจะใช้
ขอโปรดได้ใส่ใจ อย่าเปิดน้ำ�ใช้อย่างสิ้นเปลือง”
“เปิดน้ำ�ทิ้งหนึ่งหยดหมดสตางค์
เปิดน้ำ�ทุกครั้ง โปรดใส่ใจ”
“รู้ค่าน้ำ�ทุกหยด เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”
“น้ำ�หยดหนึ่งมีค่าเหลือล้น ไทยทุกคนใช้น้ำ�เพียงจำ�เป็น”

ด.ญ.สิรินธร ผาไชย
ด.ญ.เวฬุริยา มูลทองสุข
ด.ญ.วรวรรณ จันดา
ด.ญ.ประพิมพร วงษ์คำ�จันทร์

				
ด.ญ.จันทนิภา อุปถัมภ์
ด.ญ.ชโรชา เมธีปฏิภาน
ด.ญ.ธนิฏชา เพียพล
ด.ญ.นรีรัตน์ สิงหะ
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29. โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี

เป็นโรงเรียนประหยัดน้�ำ แห่งที่ 138
มีพธิ มี อบใบประกาศเกียรติคณ
ุ พร้อมทุนการศึกษา เมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2555

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย

“รักษ์น้ำ� รักษ์โลก รักษ์ชีวิต หยุดยั้งคิดถ้าชีวิตไม่มีน้ำ�”
“รักษาต้นน้ำ� รักษาป่า โปรดอย่าทำ�ลาย ทรัพยากรโลก”
“รักษาไว้น้ำ� ใช้อย่างรู้ค่า รักษาชีวา รักษาโลกเรา”
“ประหยัดน้ำ�วันละนิด เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
“น้ำ�หนึ่งหยดนั้นมีค่า ช่วยรักษาธาราไว้
ด้วยใจที่สดใส โปรดอย่าให้ใครทำ�ลาย”

ด.ญ.โชติรส เทพยศิริกมล
ด.ญ.จิราวรรณ คำ�งาม
ด.ญ.นิรมล กงจีน
ด.ญ.เต็มศิริ รุจิเรข
ด.ญ.สุปราณี สอดศรี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย

“น้ำ�ทุกหยดมีค่าต่อชีวิต ร่วมกันรักษ์น้ำ�สักนิด
โลกผ่านวิกฤตแน่นอน”
“ประหยัดน้ำ�วันละนิด ช่วยต่อชีวิตคนทั้งโลก”
“น้ำ�ทุกหยดมีคุณค่า รู้รักษาอนุรักษ์ไว้
ใช้อย่างประหยัด”
“น้ำ�ทุกหยดคือชีวิต เปลี่ยนความคิด
พินิจใช้อย่างประหยัด”
“น้ำ�เพียง 1 หยด ถ้าไม่รู้จักลดก็หมดไป
ปิดทุกครั้งหลังเลิกใช้ เพื่อมีไว้ใช้ได้นาน”

นายอรรถพล นามเชียงใต้
น.ส.ฐิมาพร แพมพลกรัง
น.ส.ศศิวิมล ชุ่มชิต
น.ส.เสาวลักษณ์ บัวสาย
น.ส.จารุวรรณ จิตรบำ�รุง

				
30. โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร
เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 139
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“ประหยัดน้ำ�คนละนิด ชุบชีวิตคนทั้งชาติ”
“ประหยัดน้ำ�คนละนิด เพื่อชีวิต เพื่อสังคม”
“น้ำ�คือสิ่งสำ�คัญของชีวิต ทุกคนควรคิด
ช่วยกันประหยัดน้ำ�”
“ประหยัดน้ำ�ในวันนี้ จะส่งผลดีในวันหน้า”
“เปิดน้ำ�ทิ้งไว้ ขออภัยคุณจงปิด
ทุกครั้งต้องสนิท อย่าลืมปิดจะสิ้นเปลือง”
“ประหยัดน้ำ�วันละนิด ชีวิตมีสุข
ขาดน้ำ�แล้วจะทุกข์ ชีวิตจะมีสุขอย่างไร”

ด.ญ.จิราภา ผาดี
ด.ญ.ยลลัดดา สุทธิกุล
ด.ญ.วิภาดา กอมณี
ด.ญ.ธัญเรศ มาลาคำ�
ด.ญ.ชัญญารัตน์ ใจบริสุทธิ์
ด.ญ.ธนวรรณ ผุยหัวโทน
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ชมเชย
ชมเชย

“น้ำ�มีค่าต่อมนุษย์ เราจงหยุดใช้น้ำ�ฟุ่มเฟือย”
“น้ำ� คือปัจจัยของชีวิต จงร่วมใจกันคิดประหยัดน้ำ�”

ด.ญ.บาจรีย์ พุทธลา
ด.ญ.กนกพลอย แสนทวีสุข

				
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“น้ำ�ทุกหยดคือชีวติ ต้องใช้วนั ละนิด เพือ่ ชีวติ วันข้างหน้า”
“น้ำ�ทุกหยดให้ชีวิต เราจึงคิดช่วยกัน ประหยัดน้ำ�”
“ใช้น้ำ�อย่างยั้งคิด คืนชีวิตที่สดใส
เยาวชนทุกคนขอจงมาพร้อมใจ รักษาเอาไว้ให้ยั่งยืน”
“รู้จักคิด รู้จักใช้ เพื่อวันสดใสในวันข้างหน้า
น้ำ�นั้นมีคุณค่า ควรรักษาสิ่งแวดล้อม”
“ประหยัดน้�ำ วันละนิด จงคิดเพือ่ อนาคต
แล้วน้�ำ จะไม่หมด อนาคตจะยั่งยืน”
“น้ำ�เพียงน้อยนิด คือต้นกำ�เนิดแห่งชีวิต
เราควรคิดใช้อย่างประหยัด”
“หนึ่งมือรวมกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่
ประหยัดน้ำ�ปลูกจิตสำ�นึกให้ดูแลน้ำ�”
“ใช้น้ำ�อย่างรู้คุณค่า มาเถอะมาร่วมใจกันประหยัดน้ำ�”

น.ส.ดวงดาว บรรดาตั้ง
น.ส.ปริมประภา จันทรา
น.ส.อรนุช กอดแก้ว
น.ส.ยุพา ชาตรี
น.ส.วาริสรา อุ่นใจ
น.ส.มลวดี บุญจวบ
น.ส.นริศรา สิงห์สวัสดิ์
น.ส.นิภาพร หนองม่วง

				
31. โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม				
เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 140 มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555

ระดับประถมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ

รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย

“ทุกชีวิตล้วนพึ่งพา น้ำ�มีคุณค่ามากมาย
รู้กินและรู้ใช้ รักษาไว้ให้ยั่งยืน”
“น้ำ�จะเหือดแห้ง ภัยแล้งจะมาเยือน
ผองเพื่อนช่วยเตือน เคร่งครัดประหยัดน้ำ�”
“ตอนนี้มีน้ำ�ไม่คิดถึง แต่จะซึ้งเมื่อหมดไป”
“อันน้ำ�กินน้ำ�ใช้มคี า่ หลาย เราทัง้ หลายพึงคิดจิตประสงค์
จะใช้น้ำ�แต่ละครัง้ อย่างบรรจง น้ำ�หมดลงเราก็คงหมดชีวา”

ด.ญ.เกตน์สิรี บุญฤกษ์
ด.ช.วิชญ์ภาส บุญฤกษ์
ด.ช.ปวิช นาคแก้ว
ด.ญ.กรวรรณ ผิวงาม

				
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย

“ขาดน้ำ� ขาดชีวิต ช่วยกันคิด เพื่อชีวิตอยู่รอดไป”
“ทรัพยากรน้ำ�มีคุณค่า โปรดรักษาอย่าทำ�ลาย”
“ประหยัดน้ำ�วันละนิด เพื่อเศรษฐกิจของบ้านเมือง”
“น้ำ�มีคุณค่า ช่วยรักษาอย่าทำ�ลาย”

ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ ใจรังษี
ด.ญ.นัฐกมล การุณ
ด.ช.ปัณณทัต ดำ�รงวุฒิ
ด.ญ.อัชฌา สุนแดง			
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32. โรงเรียนบ้านย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว
เป็นโรงเรียนประหยัดน้�ำ แห่งที่ 141
มีพธิ มี อบใบประกาศเกียรติคณ
ุ พร้อมทุนการศึกษา เมือ่ วันที่ 17 กันยายน 2555

ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“กปภ.ร่วมใจร่วมคิด พินิจพัฒนาน้ำ�
สร้างเจริญตามแนวทางพ่อหลวง”
“น้ำ�นี้ที่เรารักษ์ ควรรู้จักประหยัดไว้”
“น้ำ�มีคา่ ต่อชีวติ ช่วยกันประหยัดคนละนิด ชีวติ จะแจ่มใส”
“น้ำ�มีคุณค่า โปรดช่วยกันรักษา”
“โลกนี้ที่เรารัก ต้องรู้จักประหยัดน้ำ�”
“ใช้น้ำ�อย่างมีคุณค่า เพื่อวันข้างหน้าของเรา”
“รู้จักน้ำ� รู้จักใช้ เก็บน้ำ�ไว้วันข้างหน้า”
“ใช้น้ำ�วันนี้ มีน้ำ�ที่ดี ประหยัดน้ำ�เพื่อชาติไทย”
“คนรุ่นใหม่ เปลี่ยนสังคม ให้รู้จักใช้น้ำ�”
“ประหยัดน้ำ�คนละนิด ช่วยพิชิตโลกร้อน”
“ร่วมกันประหยัดน้ำ� ช่วยทั้งชาติและตัวเรา”
“ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมใส่ใจประหยัดน้ำ�”
“น้ำ�นีม้ คี ณ
ุ ค่ามหาศาล ถ้าเรารูจ้ กั ใช้งานให้เกิดประโยชน์”
“น้ำ�ยังมีน้อย ควรใช้สอยอย่างประหยัด”
“ประหยัดน้ำ�ในวันนี้ เพื่อโลกมีน้ำ�กินน้ำ�ใช้”
“ทรัพยากรน้ำ�เป็นสิ่งมีค่า เราควรใช้น้ำ�อย่างประหยัด”
“น้ำ�นี้มีคุณค่า ร่วมรักษาประหยัด”
“ประหยัดน้ำ�วันละนิด สร้างชีวิตที่ยั่งยืน”
“ใช้น้ำ�วันละนิด ลดวิกฤติโลกร้อน”
“ร่วมใจอนุรักษ์น้ำ� พิทักษ์โลก พิทักษ์เรา”
“น้ำ�ทุกหยดทีไ่ หลรินมีคณ
ุ ค่าทัง้ สิน้ ทุกคนจงประหยัดน้ำ�”
“ประหยัดน้ำ�ประปา เพื่อช่วยเศรษฐกิจไทย”
“ใช้น้ำ�อย่างคุ้มค่า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม”
“พวกเราชาวไทย ช่วยกันประหยัด ใช้น้ำ�ทุกหยด
อย่างพอเพียง”
“ประหยัดน้ำ�วันนี้ เพื่อที่วันข้างหน้าจะได้มีน้ำ�ใช้”
“ใช้น้ำ�อย่างรู้ค่า เพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อน”
“น้ำ�คือชีวิต ปิดหลังการใช้ ไม่ให้ไหลหยด ลดการวิกฤติ”
“วารีช่วยชีพไว้ ถ้าขาดไปอยู่อย่างไร”

ด.ช.ชินวัตร พิมุกต์จิรากุล
ด.ช.แทนไท กวีเมรี
ด.ญ.ณัฎฐ์ชนิ แก้วศรีขวัญ
ด.ญ.ศศิวิมล สุขเหลื่อง
ด.ช.ยอดทนง เชื้อเพชร
ด.ญ.พิมพ์ชนก บริมาตร
ด.ญ.เวธกา วิชัยกุล
ด.ญ.ศศิรัศมี จรูญจุติเจริญ
ด.ญ.อริสรา อักษรพุ่ม
ด.ญ.สุดารัตน์ ส่งศรี
ด.ญ.พิมพิศา สุดรักษ์
ด.ญ.ณัฐณิชา แต้มประสิทธิ์
ด.ญ.จันทกานต์ ควนวิไล
ด.ช.กิตติธัช สิงห์แก้ว
ด.ญ.ภัทรียา ธีระกุลพิศุทธิ์
ด.ญ.สุทัตตา เพาะพืช
ด.ญ.อรวรรยา อาสนะ
ด.ช.ทินกร คุณโอษฐ์
ด.ญ.ธารทิพย์ หอมทอง
ด.ช.ญาณารณพ เมฆมงคล
ด.ญ.สิริพักตร์ ณ พัทลุง
ด.ญ.ชนิกานต์ อึ่งทอง
ด.ญ.ณัฎฐา สังข์ขาว
ด.ญ.จิรัชญา นาคสุวรรณ
ด.ญ.วรารัตน์ วงศ์ทอง
ด.ญ.วรัญญา จันศร
ด.ญ.รณภูมิ เลี้ยววัฒนาสกุล
ด.ญ.ศยามล ติณโสภารัตน์
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33. โรงเรียนวัดรัตนาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา
เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 142
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2

“น้ำ�มีคุณค่า มาต่อชีวิต ประหยัดสักนิด ชีวิตอยู่รอด”		 ด.ญ.ชนากานต์ ราชสงค์
“น้ำ�ประปามากประโยชน์ มีแต่คุณไม่มีโทษ 		 ด.ญ.อิสรีย์ พลสวัสดิ์
ช่วยโปรดใช้อย่างประหยัด”		
“น้ำ�มีค่าต่อชีวิต ใช้กันประหยัดสักนิด 		 ด.ช.อาทิตยา เครือรัตน์
ช่วยเศรษฐกิจได้มาก”						

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2

“น้ำ�เหลือน้อยกว่าที่คิด ประหยัดกันสักนิด		 ด.ญ.เกษิณี ชุมภูทอง
ทุกชีวิตจะเป็นสุข”		
“น้ำ�นี้มีคุณค่า รักษากันไว้ ทุกคนตั้งใจ 		 ด.ญ.อฐิตญา แท่นนิล
ใช้น้ำ�อย่างประหยัด”		
“น้ำ�นั้นคือชีวิต รู้จักคิดถึงคุณค่า		 ด.ญ.ณิชกานต์ อ่อนฉายา
เราต้องมาช่วยกันประหยัด”		

				
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2

“สายน้ำ�เหมือนสายชีวิต จงมีจิตคิดประหยัด”		 ด.ญ.ศิริลักษณ์ กระวลกิจ
“ร่วมกันประหยัดน้ำ�ในวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีในวันหน้า” 		 ด.ญ.ธัญต์วรัตน์ พรหมวิเศษ
“น้ำ�จะมีใช้ตลอดชีวิต ควรคิดแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์” 		 ด.ญ.ปุณยนุช เขียดแก้ว

				
34. โรงเรียนมหาราช 3 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง
เป็นโรงเรียนประหยัดน้ำ� แห่งที่ 143
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555

ระดับประถมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
ชมเชย

“ปิดน้ำ�ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้ ประหยัดน้ำ�ได้เป็นสิ่งดี”		
“เราต้องใช้น้ำ�ให้มีคุณค่า เพื่อประหยัดพลังงาน” 		
“น้ำ�ทุกหยดมีคุณค่า เราต้องมาประหยัดน้ำ�” 		
“ประหยัดน้ำ� ประหยัดพลังงาน”		

ด.ช.วัชรพงศ์ เอี่ยมแสงใส
ด.ช.กิตติพงศ์ ศรีกุหลาบ
ด.ช.ธนกร มณีฉาย
ด.ช.ตัณติกร ภักดี
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